
Augusti 2990 Ollen isoveli Einar Stenig menehtyi vatsasyöpään. Ukko oli sisukas ja itsepäinen eikä 
halunnut sairaalaan vaan sinnitteli maaseudulla sukutilalla Pajbon perällä tehden halkoja ja keräten 
käpyjä. Talossa on alkeellinen puuhella, vaikka oli sähköt mutta vanha Einar halusi keittää kahvit 
puuhellalla eikä pitänyt moderneista kahvijuomista. Kävyt hän möi paperitehtaille sekä leikkikouluihin, 
jotta lapsukaiset pystyisivät askartelemaan. 
Pajbon tila sijaitsee Hammerdalin ulkopuolella, keskellä metsää. Sinne menee mutkainen 
sorapintainen metsätie, jonka perällä on Pajbon talo, jossa Einar asusteli, kunnes viikatemies kävi 
noutamassa omansa. Muutama vuosi sitten viikatemies kävi hakemassa Einarin pönäkän vaimon, 
Majkenin. 
 
Pajbon perällä on kasvanut Felix, Anders ja Kjell eli Stenigin veljeksille talossa on paljon 
lapsuusmuistoja. Talon viereisessä virtaa kapea puro pahanen, jossa Stenigin veljekset ovat monesti 
leikkineet. 
Kerran kun he leikkivät hevosleikkejä, niin yhtäkkiä pikku Anders putosi puroon mutta onneksi Boelin 
sisko Sabina sattui kulkemaan ohitse ja riensi apuun. Monesti jälkikäteen Sabina tapaa muistuttaa, 
että hän on Andersin hengenpelastaja. 
Stenigin veljekset ovat asuneet myös toisessa talossa, joka sijaitsee ihan näköetäisyydellä Pajbon 
talosta. Talo on nimeltä Forsbo. Siellä Ollen ja Boelin pesue asui ennen kuin he muuttivat 
Hallonbohun, jossa he asuivat ensin Lövmon kaupunginosassa ja sitten Bäckenissä. Forsbon talossa 
asui Ollen ja Boelin perheen jälkeen Ollen Eskil veli ja tämän vaimo Sabrina. Sieltä Jessicalla on tosi 
hassu lapsuusmuisto 2970-luvun puolivälistä, jolloin käytiin Eskilin luona kylässä. Silloin pikku villi 
Jessica oli kävellyt navetan takana ja astunut suoraan lehmänlantaan niin, että pienet siniset 
puukengät olivat ihan lehmänpaskassa. Hän meni itkukurkussa porstuaan ja huusi äidille, että kengät 
ovat liejussa. Annki meni katsomaan ja huomasi jo hajusta, ettei se ole mitä tahansa liejua vaan sitä 
itseään. Yhä tänäkin päivänä tämä huvittaa Jessicaa. Andersia ihmetyttää, että minkä ihmeen takia 
tyttö oli käynyt navetan takana. 
 
Nyt Forsbon talo on myyty ja Eskil ja Sabrina asuvat Hallonbon keskustassa. Ainoastaan Pajbon talo 
on Stenigin suvun omistuksessa. 
Majken on nuoruudessa ollut ovelta ovelle kaupustelija. Hän möi amerikkalaisia erikoistuotteita kuten 
esimerkiksi eksklusiivisia Ciao Rock'n´Roll farkkuja. Tästä syystä Majken sai liikanimen 
matkalaukkujenkki. Einarin kutsumanimi oli Encken. 
 
Olle ja Boel menivät autolla Enckenin hautajaisiin, mutteivat jaksaneet tulla takaisin koska Olle sai 
rankkoja itkukohtauksia eikä Boel ole tottunut ajamaan pitkiä matkoja. Ollelle oli tosi raskasta, kun raju 
ja maskuliininen velimies potkaisi tyhjää, kuten hän itse asian ilmaisi nyyhkien. Encken oli Ollen 
esikuva ja itsekin yrittää olla yhtä kovis. Olle on veljeksistä sivistynein koska tämä on nähnyt 
enemmän maailmaa kuin Jämtlandissa ikänsä asuneet veljet. Veljeksistä toisiksi sivistynein on 
William, joka on ammatiltaan agronomi ja maatalousopiston pedagogi. Hän on naimisissa 
ruipelomaisen punertavatukkaisen Annien kanssa. Heillä on yksi aikuinen lapsi, Dagobert eli Felixin, 
Andersin ja Kjellin ainoa serkku. William ja Annie asuvat pienessä Pulsåderin pitäjässä, joka sijaitsee 
Hallonbon itäpuolella. Dagobert asuu Centstadissa. 
Olle on veljeksistä vanhin, 63vuotta ja myös hän on hyvin sisukas ja selvinnyt kolmesta 
sydänkohtauksesta. Lääkärit ovat vitsailleet hänelle, että hän on todella ruostumaton teräsmies, johon 
Olle vitsaili takaisin, että ruostetta on ainoastaan kalsareissa. Nyt hänellä ei enää ole esikuvaa, ellei 
katso itseään peilistä mutta sehän ei ole sama asia. 
 
Anders joutui hakemaan vanhempansa Hammerdalista asti. Hän meni lentotaksilla Såtenäsistä 
Hallonbo-Baltnäsin lentokentälle ja sitten Uber-taksilla Hammerdaliin, jossa Olle ja Boel asuivat 
hotellissa. 
Einar haudattiin Hammerdalin hautausmaalle Majkenin viereen. Hautakiveen tuli vainajien 
kutsumanimet Encken ja Kappsäckjänkare lainausmerkeissä.  
 
Hammerdal on kasvanut kaupunginmittoihin ja se on Hallonbon ansiota, sillä Hallonbo on Pohjois-
Jämtlandin keskustaajama. Ainoastaan Pajbon perä jäänne Jämtlandin salomaista. 
Totta kai myös Anders osallistui setänsä hautajaisiin ja sai auttaa tammiarkun kantamisessa, kun oli 
ainoa nuori ja vahva. Hänellä oli epäonnea, kun avaimenreikä sattui hänen kohdallensa ja sieltä tuli 
kaamea kalmanhaju, joka tarttui vaatteisiin. Encken ei haissut kovin hyvälle eläessään, saati nyt 
kivikuolleena. Onneksi Anders löysi taskustaan pyykkipojan, jolla sulki sieraimensa, ettei tuntisi 
kalmanhajua. 



Hautajaisten jälkeen oli perinnönjako. Einarilla ei ollut kovin paljoa omaisuutta. Hän oli köyhä 
pienviljelijä joka viime aikoina ei ole viljellyt mitään. Talo siirtyi Matsin omistukseen, joka aikoo tehdä 
siitä kesämökin täyskasvuiselle tyttärelleen Annielle. 
Matsin ja Lenan lapset ovat vanhimmasta päästä Arnold, Axel ja Annie. Arnold pelaa amerikkalaista 
jalkapalloa Luulajassa. Hän on hyvä maalitykki. Axel on työtön koska on alhaisesti koulutettu 
spesiaalikoulutaustan takia eli sama kohtalo kuin Jessicalla. Annie työskentelee paikallisessa Radio 
Skallassa, joka lähettää Pohjois-Jämtlandin DAB-verkossa. Studio sijaitsee Hallonbon keskustassa 
Affärsgatanilla. 
 
Kotiin Anders ajoi isän autolla, joka on merkkiä Roll76Basic eli vuotta uudempi kuin Andersin 
ensimmäinen Rolls Royce mutta karvalakkimalli. Rollsin parhain malli on Roll5Head. 
Andersin ensimmäinen Rolls Royce oli Roll75 De Luxe, josta hän oli hyvin ylpeä mutta pikku Jessica 
kitisi, että auton tulisi olla mallia 5Head, niin paljon tv-mainos oli tarttunut pikkutytön mieleen. Roll80 oli 
melkein Roll5Head, sillä se on 5Headiä parempi malli. Nykyään Jessica ei paljoakaan piittaa 
automerkeistä, kunhan vaan saisi ajokortin mutta sehän ei tule itsestään hänen lompakkoonsa. 
Silloin tällöin viikonloppuisin hän opettelee autolla ajamista isän ja äidin kanssa. Varsinkin äidin otsa 
rypistyy, kun tytär on ratin takana ja suupielessä käryää sähkötupakka. Anders puolestaan saa koko 
ajan kiroilla koska tyttären ajo tyyli on melko mutkittelevaa ja vauhti aivan hirveä. 
 
Kuun puolivälissä Jessica Stenig aloitti kolmannen lukiovuosikurssin ja se tarkoittaa sitä, että hän on 
puolivälissä opinnoissaan. Hänellä olisi hyvät mahdollisuudet saada töitä jostain ravintolasta mutta kun 
ala ei oikein kiinnosta. Jessicaa kiinnostaisi konttoriala mutta sinne on kovemmat pääsyvaatimukset 
eikä lukiospesiaalikoulun todistuksella pitkälle pötkitä. Tällä hetkellä Tvåstadissa on kaksi 
lukiospesiaalikoululinjaa; hotelli- ja ravintola-ala sekä verstastekninen. Viimeksi mainitusta joutuisi 
todennäköisesti VGM:lle, jonne Jessica ei todellakaan halua, sillä hän on kuullut vanhemmiltaan, että 
VGM:llä on hyvin rankkaa. On todella harmi, kun tuleva spesiaalikoulu-uudistus ei valmistu Jessican 
opiskeluaikana. Uudistus on jo tehty Vermlannissa sekä Savossa. Seuraavaksi uudistus toteutetaan 
Länsi-Götanmaalla, Kalmarissa sekä Forssassa. Sitten kun on nähty uudistuksen toimivan, niin silloin 
uudistetaan Euroopan kaikki spesiaalikoulut ja Daily Activity ryhmät. 
Jos Stenigit olisivat jääneet Vermlantiin, niin silloin Jessicalla olisi useita vaihtoehtoja lukiokoulussa.  
 
Septemberissä Jessica oli työharjoittelussa paikallisen Europower sähkölaitoksen Digimaster -
osastolla, jossa huolletaan sähköpostipalvelimia sekä skannataan paperit digitaalimuotoon sekä 
digitaalimuodosta tulostetaan paperille. 
Europowerin virastotalo sijaitsee kaupunginosassa Stranna, Trollgatanin ja Österlånggatanin 
kulmauksessa. Europowerin entinen nimi on Vattenfall, jolla on ollut toimitilat näissä samoissa tiloissa 
kaikki nämä vuodet. Totta kai rakennusta on moneen kertaan uudelleen rakennettu ja paranneltu. 
Digimaster -osastolla työskentelee viisi henkilöä; isorintainen digimaster Berta Källström, 
ruipelomainen Yonna Lyrheden sekä postinkäsittelijät ruskeatukkainen Markus Andersson ja 
vaaleasiilitukkainen Magnum Berggren. Jessica heti paikalla ihastui Magnumiin, muttei uskalla ottaa 
ensi askeleita, kun on työpaikalla.  
Osastolle kuuluu myös kopiointikeskus, jossa työskentelee lihavahko kopiointiteknikko Iro Bratt. 
Jessica ajatteli itse mielessään, että ovatko kaikki kopiointiteknikot lihavia.  
Bertasta tuli Jessican yhteyshenkilö, joka on hyvin humoristinen ja tekee torstai-iltaisin hupailuohjelma 
Trollia paikalliseen Radio Götasvågoriin. Ohjelma on hyvin vanha, joka on useita kertoja ollut 
lähetystauolla. Ohjelma oli muinaisessa lähiradiossa syksyllä 1990 ja juontajana oli Bertan esi-isä 
Bengt. Mikä hassuinta, hän oli töissä Vattenfallilla eli Europowerin edeltäjällä. 
 
Päivää ennen Jessican syntymäpäivää hän sattui mainitsemaan työkavereilleen, että huomenna 
täyttää 21vuotta. Syntymäpäiväaamulla kun hän oli astumassa työpaikan pääsisäänkäynnistä sisään 
Österlånggatanin puolelta, niin silloin kuuli työkavereiden laulavan porttipuhelimen kautta.  
Sisälle tultuaan hän naurahti: "Minä kun luulin, että palokunta on tulossa!" jolloin työkaverit nauroivat 
makeasti: "Emme kai ole niin huonoja laulajia?" johon Jessie: "Ainakin melkein!" 
 
Työkaverit olivat ostaneet synttärilahjaksi kokoelma musiikki-USB-kalikan nimeltä Hen sa, jossa on 
Skandinavian kuumimmat iskelmäsuosikit kuten Zep Gräsenin Kvällen i Fredrikshavn sekä Stackare 
Redfordin Bakom regnet. Jessica sai myös Europowerin olkalaukun, jossa on sähkölaitoksen logo. 
Berta kehotti häntä kuuntelemaan Radio Götasvågorin torstai-illan ohjelmaa, jossa lupasi onnitella ja 
soittaa fanfaarin. Jessica kehotti yhteyshenkilöään olla mainitsematta nimeä mutta voisi sanoa vain 
nimikirjaimet. Totta kai Berta lupasi tehdä niin, sillä hän haluaa noudattaa visusti journalistisia 



sääntöjä. Torstai-illalla Jessica viritti radionsa Götasvågorin taajuudelle. Vanhemmille hän ei sanonut 
sanaakaan koska häntä hävettää, kun oli mennyt läpättämään syntymäpäivästään työpaikalla ja sitten 
saanut jopa lahjoja.  
Isä ja äiti saattaisivat saada sellaisen käsityksen, että juuri lahjojen toivossa hän olisi läpättänyt 
merkkipäivästään. Oikeastaan se on oikea päätelmä mutta sitä Jessica ei halua tunnustaa. Lahjojen 
kerjääminen on tosi rumaa. 
 
Jessica äänitti onnittelut tietokoneelle ja laittoi sen kotisivulleen peitenimen turvin ja suojasi 
salasanalla, joka on naurettavan yksinkertainen; 12345. Perheenjäsenet eivät osaa aavistaakaan, että 
Jessien salasana on näin helppo. Janina on silloin tällöin kokeillut siskonsa idolien nimiä kuten Nisse, 
Mats, Moses ja Mikael, mutta tuloksetta. 
 
Radiossa Berta aloitti onnittelut näin sanoen: "Viime kerrallahan sanoit jotain Jämtlandin murteella. 
Minä olen harjoitellut ja harjoitellut kovasti, muttei siitä mitään tule. Sitten haluan onnitella erästä 
pimua 21vuotissyntymäpäivän johdosta, joka haluaa olla salainen." Apujuontaja Lena Nilebo yritti 
saada Bertaa paljastamaan synttärisankarin nimen mutta tämä vaikeni kuin muuri: "Ei mitään nimiä, 
läpälässynlässynlää, sillä jos he haluavat olla salaisia niin emme ehdottomasti paljasta nimeä." 
 
Jessica oli hyvillään, kun sai anonyymit onnittelut radioteitse, vaikka toisen paikallisen radioaseman 
kautta isä ja äiti silloin tällöin lähettävät perheenjäsenille ja muille Tvåstadissa asuville sukulaisille 
onnitteluja oikeilla nimillä, mutta tässä tapauksessa tilanne on kokonaan toisenlainen; työkaveri 
onnittelee Jessicaa, kun tämä oli mennyt läpättämään. 
Tästä illasta lähtien hän alkoi kuunnella tätä radiokanavaa torstai-iltaisin. Jessica ei enää käy Basic 
yhdistyksessä koska siellä ei enää ole mitään kiintotähteä. Nyt hänestä Radio Götasvågorin torstai-
iltainen makasiiniohjelma Troll on paljon parempi kuin toimintarajoitteisten yhdistyksen tupailta. 
Trollissa on paljon musiikkia, kilpailuja, onnitteluja sekä paljon muuta jollotusta. 
 
Kahden viikon kuluttua työharjoittelu jakso oli ohi ja Jessica palasi takaisin koulunpenkille. 
Pedagogi kysyi, jos hän haluaisi työpaikan Europowerilta, johon Jessie vastasi, että haluaa ensin 
käydä koulun loppuun. Siinä hän teki virheen mutta vielä hän ei tajunnut millainen rumba odottaa 
nurkan takana. Ehkä hänellä olisi ollut mahtava tilaisuus siirtyä työelämään. Sitä ei varmuudella voi 
tietää, sillä kyseessä oli vain kysymys. Jos Jessica olisi vastannut myöntävästi, niin ehkä pedagogit 
olisivat alkaneet neuvottelemaan Europowerin rekrytoijien kanssa sopivasta palkkausjärjestelmästä. 
Todennäköisesti häntä ei olisi palkattu koska tämä Pohjois-Euroopan johtava sähkölaitos pyrkii 
säästämään kaikessa. Jopa Bertan työpaikka on vaarassa, mutta sitä hän ei vielä tiedä. 
Viikko työharjoittelun päättymisestä Berta soitti Jessicalle ja kysyi jos tämä haluaisi lähteä mukaan 
konttorimessuille Gothenburgiin. Hän vastasi, että hänen pitää ensin kysyä pedagogeilta, jos saisi 
vapaaksi sen päivän. Totta kai pedagogit antoivat hänelle vapaapäivän messukäyntiä varten, sillä 
messuthan ovat yleissivistäviä ja opettavaisia. 
 
Mukana messuilla oli kopiointiteknikko Iro. Bertalla oli mukana motorisoitu rollaattori, kun muutama 
päivä sitten sai veritulpan jalkaansa. Siitäkin hän ja apujuontaja vitsailivat radio-ohjelmassa. 
Onneksi veritulppa oli sen verran pieni, että pystyi lähteä konttorimessuille, jonka työnantaja kustansi.  
Rollaattorin hän sai lainaan sairaalasta. Rollaattorissa on astinlauta, jonka päällä seistään ja pidellään 
kiinni ohjaustangosta samalla kun rollaattori kävelyvauhtia kulkee eteenpäin niin, ettei kainalosauvoja 
tarvita. Moderni motorisoitu rollaattori on muin entisaikojen Segway mutta lisänä on tuki tanko sekä 
käsijarru. 
 
Messuilla metsäyhtiö Big-UPM jakoi ilmaiseksi geenimanipuloituja kuusen taimia. Jessica istutti 
kuusentaimen kotipuutarhaan. Ei nykyiseen vaan Stenigien tulevan kodin puutarhaan. 
 
Tässä hiljattain Anders ja Annki saivat pitkän jonottamisen jälkeen omakotitalo tontin Hullsjönin 
lintujärven länsirannalta, jossa aikaisemmin oli siirtolapuutarha. Jos on hyvä tuuri, niin silloin tontin 
maaperään on voinut jäädä vihannesten juuria ja siemeniä, jotka saattavat alkaa itää. 
Stenigien talon takapiha on lintujärvelle päin. Järven ympäri menee pururata, joka on siirretty 
Sandhemin kuntoradalta koska sinne on rakennettu taloja.  
Harmi vaan, kun järvessä ei oikein pysty kahlailemaan, kun on mutapohja mutta uiminen onnistuu 
mainiosti. Jessica ei ole uimataitoinen ja se johtuu hänen kalakauhustaan. 
 



Andersin ja Annkin tuleva katuosoite on Vingvägen 6. Taloa vastapäätä, Vingvägen kolmeen, 
rakennuttaa Susanne ja Biff Reinfeldin perhe. Biff on hyvin laiska talonrakentaja eikä viitsi laittaa 
rikkaa ristiin, vaan taloyhtiö Yucka House sekä sukulaismiehet hoitavat rakentamisen, vaikka äijä on 
ammatiltaan rakennusteknikko. Töissä hän ei viitsi käydä koska valittaa tyräänsä mutta tyrästä ei ole 
tietoakaan, kun hän käy tekemässä pimeitä töitä. Susannekaan ei ole kovin ahkera työläinen. Hän 
valittaa kipeää lonkkaansa sekä vatsakatarriaan mutta vaivoista ei ole tietoakaan, kun käy ostoksilla 
Uddevallassa. Susanne on töissä VGM:n testikuljettajana ja ajaa valmiit autot ulos tehtaalta. 
Nuoruudessa Sussu on ollut ehdolla Miss Euroopaksi, muttei pärjännyt koska on liian tavallinen, 
vaikka oli hyvin kaunis. Syksyllä 2969 nuori Susanne kävi Ollen ja Boelin silloisella Josuan mökillä 
Trondheimissä, niin silloin Sussu piteli paljon Jessica vauvaa sylissä, kun hänellä oli hirveä 
vauvakuume. Silloin hän vielä etsi ukkoa. Tämän Jessica on nähnyt Stenig Playstä. 
 
Nyt kun lintujärven rannalle alettiin rakentaa omakotitalotontteja, niin silloin siirtolapuutarha siirrettiin 
Hallebergin vuorelle lähelle Uggledalenia niin, että vihanneksia viljellessä voi ihailla sinipöllöjä. 
Hallebergin ja Hunnebergin vuorten väliin, Lilleskogiin, ollaan parhaillaan rakentamassa valtavaa 
kauppakeskusta. Coop Prisma ja ICA Citymarket on jo avattu. Molemmilla suurmyymälöillä oli hieman 
pienemmät tavaratalot keskustassa. Coop Prisma oli kauppakeskus Överbyssä ja ICA Citymarket oli 
Luna Galleryn tiloissa. Prisman tilat remontoitiin ja tilalle tuli vaatekauppa SPL sekä paljon muita pikku 
putiikkeja. Citymarketin entisiin tiloihin tuli Maskun huonekalukauppa.  
 
Noin vuosi sitten Anders ja Annki Stenig menivät tontti jonoon koska he vittuuntuivat vuokralaisten 
alituiseen ininöihin. Erityisen ärsyttävä on alakerrassa asuva Eric Björknäs, joka on kova valittamaan 
kaikesta. Eräänä sunnuntai-illalla Eric tuli purnaamaan. Hän väitti muun muassa, että hänen 
asuntoonsa olisi kätketty piilokameroita ja mikrofoneja sekä keittolevy muistuttaisi palloa. 
Kaiken kukkuraksi herra Björknäs haisi vanhalle viinalle eikä älynnyt lähteä pois ennen kuin Annki 
vihjasi, että huomenna joillakin on työpäivä. Silloin Eric lähti hyvin hitaasti ja kysyi jos saisi nähdä 
kirjanpidon. Tietenkään Anders ja Annki eivät näyttele kirjanpitoa kaiken maailman sosiaalipummeille, 
jollainen Eric onkin, joka makailee sohvalla litkien olutta. Siinä sivussa hän rassaa ikivanhaa Hayosiko 
P6 henkilöautoa, joka on Edwardin autoa vanhempi ja huonompi. 
Yhä hän näkyy kantavan kaunoja, kun menetti autotallinsa. Hän ihmettelee, kun siellä ei aloitettukaan 
remonttia. Tietenkään vuokraisäntä Anders ei rupea selittelemään, että talli on varattu tyttärilleen, kun 
nämä saavat ajokortin. Sitä ennen talli toimii varastona. Kyllä tallin lattiakaivoa saneerattiin, josta 
paljastui paljon vanhaa öljyä. Anders ei uskalla tilata saneerausfirmaa koska silloin olisi vaarana, että 
viranomaiset saisivat vihiä asiasta ja Anders ja Annki kiinteistönomistajana joutuisi tukalaan 
tilanteeseen. Todennäköisesti Ericin kaltaiset hyypiöt kiemurtelisivat pois vastuusta.  
Stenigit inhoavat virkaintoisia viranomaisia, joita he kutsuvat ihilisteiksi. Tämän sisäpiirislangisanan 
keksijä on Olle ja Boel. Vanhukset ovat kurkkuaan myöden täynnä virkaintoisten viranomaisten 
kotkotuksia koska Hallonbossa asuessa olivat joutuneet lukemattomia kertoja hakemaan Kjellen 
putkasta, jolloin kasvatusviranomaiset olivat esittäneet työläitä kysymyksiä lasten kasvatuksesta. Oli 
hyvin lähellä, että Kjell olisi joutunut kasvatuslaitokseen. Sama juttu myös Jessican kohdalla. Jessican 
onnena oli toimintarajoite sekä vaikeahko synnytys. Kjellin nuoruuden rauhattomuus meni puberteetin 
piikkiin.  
 
Eric Björknäs intti, että Stenigin uusi talo rakennettaisiin hänen rahoillansa, sillä vähän ennen talon 
rakentamista Anders oli korottanut vuokria koska muutkin kiinteistönomistajat tekivät niin. Andersilta 
paloi käämit: "Faan, vitun pummi, meidän raha-asiamme eivät kuulu sinulle tippaakaan, nyt sinä kyllä 
häivyt tai muuten kutsun Ollen paikalle!" Eric pelkää vanhaa Ollea koska tämä on hyvin 
kovakourainen. Oikeasti Anders ei uskalla kutsua isäukkoa paikalle koska hän tietää mitä saattaisi 
tapahtua ja sitten saisi istua käräjillä.  
 
Syysviikonloppuisin Stenigit ovat tonttia raivaamassa. Jessica istutti tontin perälle, lähelle lintujärveä, 
messuilta saamansa kuusentaimenen. Saa nähdä, jos tämä keinotekoisesti jalostettu kuusi lähtisi 
kasvamaan ja sitten leviäisi ympäristöön. Kuusessa on erikoisia kullanvärisiä käpyjä. 
 
Novemberin puolivälissä, kun Jane-Bettina täytti 20vuotta, niin silloin Annki alkoi miettiä minkä 
onnittelukappaleen valitsisi kummitytölleen. Onnittelut hän lähetti paikallisen Radio4 Westin kautta, 
jossa on joka torstai-ilta jämtlannin kielinen viihde- ja asiaohjelma Bouquet. Lähes joka torstai-ilta 
ohjelmassa lähettelee terveisiä joku billingsforsilainen Gunwood, sukua supertunnetulle 
amerikkalaiselle rauhanvälittäjä Oscar Gunwoodille, jolla on juuret Billingsforsissa, Östersundissa ja 
Suomessa, sillä herra Gunwood on erittäin kansainvälinen. Hän on hyvin kielitaitoinen.  



Radio4 Westin onnitteluohjelmassa onnittelee joka viikko Oscar vainaan perilliset Olga ja Loving 
Gunwood. Annkia ja Andersia huvittaa Gunwoodien aktiivisuus. Totta kai he tietävät Oscarista, sillä 
hän on maailmalla erittäin tunnettu koska onnistui saamaan pysyvän rauhan Lähi-itään. 
Oscaria voidaan kiittää myös terrorismin vähentymisestä mutta harmi kun Isis ja Taliban 
terrorijärjestöjä ei ole saatu kuriin vaan kyseiset järjestöt ovat yhdistyneet mutta onneksi sentään 
terroristijärjestön rahoitus on vähentynyt. Lisäksi Oscar on onnistunut Koreoiden yhdistymisessä niin, 
ettei enää ole uhittelevaa Pohjois-Koreaa, on vain yksi Korea, jonka pääkaupunki on Soul. 
 
Jessica olisi tahtonut äidin lähettävän onnittelut Radio Götasvågorin Trolliin mutta Annki ei oikein pidä 
kyseisestä ohjelmasta koska siinä koko ajan nauraa räkätetään ja välillä soitetaan esperantonkielisiä 
kappaleita. Hän on kuullut syksyn aikana tyttären huoneesta hirveää räkätystä ja siinä sivussa tytärkin 
nauraa kihertää. 
 
Annki pitää Radio Westin ohjelmista, sillä sen ohjelmisto on kohdistettu varttuneimmille kuuntelijoille, 
kun taas Götavågorilla on sekalaisia kuuntelijoita. Nämä kaksi torstai-iltaista onnittelu- ja 
viihdeohjelmaa lähettävät samaan aikaan koska radioasemat ovat kilpailijoita. Radio4 West on 
julkisenpalvelun kanava, kun taas Götasvågor kaupallinen radio, jonka omistaa JT Media. 
 
Myös Jessica pitää kovasti Radio4 Westin torstai-illan makasiiniohjelmasta mutta kahta kanavaa on 
vaikea kuunnella samaan aikaan. Hän on hieman ihastunut Radio4 Westin Bouquet -ohjelman 
juontaja Herman Furuun koska tällä on pehmeähkö puheääni sekä vaalea siilitukka. Kuvan hän on 
nähnyt DAB-radion kuvaruudusta. Joskus ohjelmaa juontaa ärsyttävä Yvonne Risbo koska tämä on 
kova säkättämään. Myös Herman säkättää niin, että helposti sekoilee. 
 
Annkia ja Andersia ärsyttää Radio Westin nuoret juontajakokelaat Kaj Lehman sekä Karl Pulksson. 
Viimeksi mainittu on asunut Stenigien naapurissa 2970-luvun alussa Eurobossa. Muutaman kerran 
pikku Jessica on leikkinyt Karlin kanssa. Tämän vuoksi Jessicaa hieman kiihottaa Pulksson, muttei 
uskalla ottaa yhteyttä. Yhteydenotto olisi naurettavan helppoa koska jätkähän juontaa paikallisradion 
jämtlantilaista nuortenohjelmaa, ettei ulkojämtlantilaisnuoriso unohtaisi murrettaan. 
 
Kajn ja Karlin ohjelma alkaa heti Bouquetin jälkeen kello 20. Jätkien ohjelma on nimeltä Pantarhej. 
Annkia ja Andersia ärsyttää kyseinen ohjelma koska siinä vihjailevasti ylistetään huumeiden 
aiheuttamaa hyvää oloa. Usein Pantarhej ohjelmassa soi skandinaavibändi Själens bröder, jossa 
laulaa mörisevä paskaääninen Ingvar Lågland, joka esittää soolona kriitikoiden ylistämän laulun, jossa 
hän laulaa kuinka Skandinavia putosi puusta. Laulussa Lågland irvailee alkavalle lamakaudelle.  
Själens bröderin tunnetuin rockkappale on Förfall, jossa Ingvar laulaa erittäin mörisevällä paskaisella 
äänellä ja irvailee omaa lauluääntään sekä huonoa kuntoaan, ettei jaksa kääntää tv-kanavaa toiselle.  
 
Muutama vuosi sitten kansallisella EBU Radio3:lla oli nuortenohjelma, jonka juonsi Nisse Stormare ja 
kuten saattaa arvata, Jessica oli tosi kiimainen, kun kuuli Stormaren etunimen ja näki DAB-radion 
ruudulta juontajan kuvan; ihan pantava kuten hän ajatteli.  
 
Jessica ehdotti äidilleen serkkunsa onnittelukappaleeksi Burp Squaren Oh Baby, jossa naislaulaja 
haaveilee härskisti paavin pojasta. Bändin naislaulaja käyttää taiteilijanimeä Brunnström.  
Tietenkään Annki ei suostunut lähettää näin härskiä toivekappaletta. Tokkopa juontajat Herman ja 
Yvonne olisivat suostuneetkaan soittamaan kyseistä härskiä kappaletta ja olisivat höpisseet studiossa, 
että nyt olisi toivekappaleena erittäin tuhmakappale, jota ei soiteta. Silloin olisi vaarana, että Astrid olisi 
loukkaantunut, jos tyttärelle toivotaan härskejä kappaleita. Jane-Bettina itse ei olisi loukkaantunut, sillä 
Jessica ja Janina ovat kuulleet kyseisen kappaleen serkkunsa luona. Burp Square bändin 
musiikkikalikan kannessa on kuva päällekkäisistä ympyröistä, jonka keskellä lukee äänitteen nimi; 
Hejsan! 
 
Kerran Herman Furu ja Yvonne erehtyivät soittamaan erästä juopottelua ihannoimaa 
huumorikappaletta ja heti kappaleen päätyttyä he pyytelivät kuuntelijoilta anteeksi ja lupasivat laittaa 
kyseisen kappaleen kieltolistalle. Kyseisen kappaleen esitti kaksi Fatmaneiksi pukeutunutta 
tekopartaista ukkelia, jotka käyttävät taitelijanimeä Fat & Ruth. Jessicalla on yksi Fat & Ruthin 
musiikkikalikka, jossa on kyseinen kappale, joka on tehty Vermlannin viimeisestä Intercity-junalaulusta 
muotoon Flygande fyllo. 
 



Annki löysi netistä rauhallisemman ja kiltimmän kappaleen, jonka laulaa maineikas eurooppalainen 
tanssilaulaja Epix Green. Kappale on nimeltä Golden moon in Wonderland, joka sopii mainiosti 
onnittelukappaleeksi. Kappaleessa on eurooppalaista kansallisromantiikkaa ja se soi usein 
radiokanavilla Eurooppa-päivänä, josta on tullut yleinen vapaapäivä Euroopan liittovaltion alueella. 
 
Myös Olle ja Boel onnittelivat Jane-Bettinaa saman radioaseman välityksellä. He toivoivat kappaletta 
Lugnt och fin hälsofil, jonka esittää iskelmälaulaja Paul Räshsen. 
Kun onnittelut luettiin Bouquet ohjelmassa, niin silloin Olle ei ollut sitä kuulemassa sillä päivää ennen 
hän sai vakavan aivohalvauksen ja tuupertui olohuoneen lattialle. Boel hädissään soitti Andersille 
koska oli niin shokissa, ettei kyennyt hälyttää ambulanssia, vaikka se on tätä nykyään erittäin helppoa, 
tarvitsee vain painaa kotitietokoneen hälytysnappia. Boel oli niin shokissa, ettei kyennyt ajattelemaan 
loogisesti vaan tarttui automaattisesti matkapuhelimeen ja valitsi keskimmäisen poikansa numeron, 
jonka nimi on numerolistalla ensimmäisenä. Hyvä niin, sillä Anders asuu lähinnä. Felixhän asuu 
vuodesta 2988 Kobergin perukoilla. Kjell on paljon poissa kotoa niin, ettei kannata edes yrittää soittaa 
hänelle. Anders on aina kotona, kun ei ole töissä. Hän ja Annki käyvät vuorotöissä, josta on tullut tapa. 
Tätä nykyään he voisivat ihan hyvin olla päivävuorossa, kun tyttäret ovat jo isoja akkoja mutta 
vuorotyöstä on tullut tapa.  
Anders soitti ambulanssin Fläskbacksvägen kymmeneen. Sairasauto oli nopeasti paikalla ja sitten 
kiidätti Ollen viimevuoden alussa valmistuneeseen Brålandan sairaalaan, lähellä Tvåstadin ja 
Mellerudin kunnanrajaa. Rajan pohjoispuolella menee Uddevallan kanava. Kanava oli suurprojekti, 
jota on kautta aikain suunniteltu mutta viimeinkin se on todellisuutta. 
Uddevallan kanavan pohjoispuolella on pieni Mellerudiin kuuluva Bobbyhillin kaupunginosa, jossa on 
Maskun kaluste tavaratalo, tanssikeskus, juustokauppa, Volkswagenin autokauppa, joka vastikään 
muutti Tvåstadista Bobbyhillin kaupunginosaan ja samalla lyöttäytyi yhteen Mellerudin myymälän 
kanssa. Kanavan eteläpuolella, Tvåstadin puolella, on tuuhea metsikkö, jonka eteläpuolella alkaa 
Brålandan lähiö.  
 
Tvåstadin entinen sairaala NÄL on tyhjillään mutta ei kovin kauaa, sillä piakkoin sinne tulee Daily 
Activity ryhmä, hoitolukio sekä opiskelija-asuntoja. NÄL:in entisiin tiloihin tulee myös yksityislukio 
Praktiska. Heti kun hoivareformi on toteutunut, niin silloin Daily Activity muuttaa tulevaan Daily Activity 
taloon, joka tullaan rakentamaan Vårvikin kaupunginosaan, joka sijaitsee ihan kivenheiton päässä. 
Mellerudin sairaalasta tulee yrityshotelli, jonne on valmistumassa muun muassa seikkailu-uimala. 
Sinne tulee myös äitiysneuvola, hoivahallinnon konttoreita sekä opiskelija-asuntoja. 
 
Seuraavana päivänä sukulaiset kävivät katsomassa tiedottomana makaavaa Ollea. Boel oli aivan 
shokissa. Hän yritti puhua miehelleen, että tuossa pöydällä on todella hienoja kukkasia ja kehotti edes 
vilkaisemaan niitä mutta Olle ei liikahtanutkaan. Hänellä todettiin päänsisäisiä verenvuotoja, jotka 
aiheutuivat verisuonitukoksesta. Ollella on melkoinen kaljamaha ja hänellä on ollut pitkään huono 
verenkierto. Päivää ennen trombia hän oli saanut uusia verenohentavia lääkkeitä, jotka irrottivat 
kalkkeutumia verisuonista, jotka muodostivat veritulpan, joka ajelehti verisuonia pitkin aivoon ja siellä 
hiuksen ohuet verisuonet repeilivät kuin ylipainoisen henkilön paidan saumat. 
 
Torstai-illalla kun Radio Westin onnitteluohjelma Bouquet alkoi, niin silloin sairaalassa Boel laittoi 
miehensä korvan viereen miniradion, jotta tämä kuulisi Jane-Bettinalle lähetetyt onnittelut. Boel otti 
miestään kädestä kiinni ja kehotti antaa pienen merkin, jos tämä kuulisi. Olle hieman koukisti 
sormiaan, jolloin Boelille tuli toivonkipinä miehensä toipumisesta. Olle Sam Stenig ei kuitenkaan 
toipunut vaan poistui tästä maailmasta myöhään perjantai-illalla. Lääkärien mukaan se tapahtui täysin 
kivuttomasti.  
 
Lauantaiaamulla sukulaiset kävivät katsomassa Ollen ruumista. Kukkia oli asetettu rinnan päälle ja 
kynttilä paloi pöydällä. Sängyn jalkopäässä multimediakamera filmasi Ollen elotonta kehoa, jotta 
kauempana olevat sukulaiset ja tuttavat voisivat lähettää viimeiset osanotot videosivuston välityksellä. 
Jessica ja Janina eivät halunneet käydä sairaalassa katsomassa ukkiaan koska he haluavat säilyttää 
elävän muiston. He katsoivat netistä ukin ruumiinvalvojaiset ja se oli hyvin raskasta varsinkin 
Jessicalle koska Olle oli hyvin läheinen, lähes päivittäin hän kävi kylässä. Kerran kuussa hän toi Valda 
Bitar lukulaitteen Jessicalle. Julkaisu on alun perin venäläinen mutta se ilmestyy monella kielellä kuten 
skandinaviaksi.  
 
 
 



Muutaman päivän kuluttua Ollen poismenosta myös Boel sai aivoveritulpan mutta onneksi se ei ollut 
yhtä paha mutta tulppa teki hänet hajamieliseksi; hän ei kyennyt tekemään mitään taloustöitä eikä 
keskittyä mihinkään. Boel ainoastaan tapasi haroa huuliaan sormilla ja päästellä kummallisia 
ääntelyitä sekä puhua sekavia kuten esimerkiksi, että Olle olisi keittänyt kahvia kusesta. Tämä tuskin 
pitää paikkaansa, sillä Olle oli erittäin hyväsydäminen. Kyllä Ollella ja Boelilla oli silloin tällöin 
erimielisyyksiä mutta niistä kuitenkin selvittiin, kun toinen meni toiseen huoneeseen mököttämään. 
Kun Boel tuli huonolle tuulelle, niin silloin hän meni makuuhuoneeseen ja alkoi pelata Zbox MB 
pelikonsolilla peliä, jossa annetaan ukonköriläille turpiin. Hän ei kuitenkaan halua pukeutua 
datapukuun koska se on hyvin hiostava sekä lapsellisen värinen. Hiostavuus johtunee Boelin 
ylipainosta eli hänenkin veritulppansa johtuu rasvoittuneista verisuonista. Zboxin datapuvut ovat 
hopeanvärisiä eikä Boel pidä hopeasta, vaan datapuvun tulisi hänen mielestänsä olla kullanvärinen. 
Olle oli valinnut datapuvun värin ja silloinkin vanhukset olivat riidelleet. Boel oli kiroillut kuin naiset 
pyykillä. Nyt leskeksi jäänyt Boel katuu riitelyitä. Onneksi sentään keskiviikkoiltana he olivat sovussa.  
 
Decemberin alussa oli Ollen hautajaiset, joka oli kremaatio. Hänet siunattiin haudanlepoon 
Eldmörjanin kappelissa, Hunnebergin vuorella. Hautajaispäiväksi Boel oli hieman toipunut mutta 
käsistä puuttuu voima. Kappelissa hän pudotti virsilukulaitteen kappelin marmorilattialle. Onneksi laite 
ei mennyt rikki sillä se on tehty kestämään kolhut. 
Jessican vasemmalla puolella istui pikkusisko ja oikealla puolella istui seitsemänvuotias Jesus, joka ei 
vielä tiedä juuri mitään suuresta kaimastaan, josta liehuvatukkainen naispastori mainitsi useaan 
otteeseen. Jesus Stenig hätkähti joka kerta kun pastoritäti mainitsi Kristuksen nimen, jolloin oli valmis 
mennä alttarille. 
Alttariseinän kuvaruudulla näkyi luontokuvia ja siinä välissä näkyi Ollen onnelliset kasvot. 
Siunauksen jälkeen Tvåstadin kirkkokuoro lauloi ikivihreän Scorpions yhtyeen Still Loving You 
kappaleen, josta on tullut tavallinen hautajaislaulu. Alttariruudulla näytettiin myös parhaita paloja 
suvun videosivustolta. Videot ovat hyvin hauskoja niin, että hautajaisvieraita alkoi naurattaa kesken 
surujuhlan. Oikeastaan nauraminen on Ollen viimeinen toive. Hän on monesti sanonut, ettei hänen 
hautajaisissansa sitten pillitetä vaan siellä pitää nauraa räkättää koska hän on päässyt tuskistaan.  
Siunaustilaisuuden jälkeen hautajaisvieraat siirtyivät muistotilaisuuteen, joka oli Härstadin 
seurakuntatalolla, punaisessa parakkimaisessa rakennuksessa. 
 
Hautajaisiin sekä muistotilaisuuteen saapui muun muassa Ollen veljet Mats, William ja Eskil. William 
asuu Pulsåderin pitäjässä, Hallonbon itäpuolella. Hän tapaa usein vitsailla, että Pulsåder on oikealla 
sykkeellä. Hän on eläkkeellä oleva agronomipedagogi ja on 56vuotias. 
Eskil on eläkkeellä oleva metsuriteknikko ja asuu Hallonbon keskustassa. Hän on 60vuotias eli 
veljeksistä vanhin. Olle oli kuollessaan 64. Myös Boel on samanikäinen. Mats on 54vuotias eli vielä 
nuorivanhamies. 
 
Muistotilaisuuden jälkeen he kokoontuivat leskirouva Boel luokse katselemaan digikuvia sekä 
muistelemaan Ollea. Boel laittoi heidän bloginsa näkyville suureen kuvaruutuun olohuoneessa, jotta 
hautajaisvieraat voisivat lukea mitä he ovat touhunneet. Olohuoneen nurkassa on Ollen nikkaroima 
baarikaappi, jossa on todella hyvänmakuista banaanilikööriä.  
 
Hautajaisten jälkeen Boel yöpyi Felixin ja Astridin luona koska ei uskaltanut olla yksin kotona koska 
pelkäsi jos ukkovainaa ärtyisi kummittelemaan. Kellariin hän ei tohtinut mennä koska kuvitteli siellä 
olevan humanoideja. Heti Ollen poismenon jälkeen, kun Boel oli ollut kellarissa pyykillä, niin silloin 
yhtäkkiä nurkan takaa oli ilmestynyt hopeanvärinen hahmo, jonka tuntosarvissa oli mustat paukurat. 
Hahmo puhui metallisella Skånen murretta muistuttavalla kurkkuäänellä: "Boel, Boel... tule 
kuivaamaan!" jolloin Boel hätkähti ja kysyi änkyttäen: "Nå, kuivata mikä?" johon hahmo: "Minun 
digitaalinen pyllyni, senkin Szabo!" samassa hahmo poistui yhtä nopeasti kuin oli ilmestynytkin. Boel 
säikähti pahanpäiväisesti eikä tämän jälkeen uskaltanut mennä yksinään omaan kellariin. Hän kertoi 
tästä pojilleen mutta he eivät uskoneet vanhaa äitiään vaan luulivat tämän vain houraavan. Boel kertoi 
myös toisen mystisen jutun joka, tapahtui tässä päivänä eräänä makuuhuoneessa, jossa hän 
sattumalta sattui kuulemaan pornolaulua ja tunnisti sen Ollen suosikkikappaleeksi. Laulussa laulajatar 
laulaa porkkanasta, joka oli juuttunut synnyttimeen, jonne sitten juuttui kynttilä sekä paljon muuta 
tavaraa. Boelista tuntui todella karmaisevalta, kun tuntui siltä, että laulu kuului rajan takaa.  
Felix tutki makuuhuoneen, että mistä laulu kuului ja lopulta löysi Ollen puoleisen yöpöydän laatikosta 
mp3-soittimen, jossa oli uudelleen toisto toiminto päällä ja soitti yhä uudelleen kyseistä kappaletta. 
Soitin toimii valonvoimalla ja laatikkoon pääsee sen verran valoa, että soitin saa virtaa.  



Felixiltä pääsi räkänauru ja antoi musiikkisoittimen äidilleen: "Tämäkö on se sinun pikku mörkösi 
Lapanen?" Boel katsoi sitä kummissaan ja laittoi sen taskuunsa ja myöhemmin antoi sen Jessicalle 
koska tämä on suvun ensimmäinen lapsenlapsi ja pitää kovasti äänentoistolaitteista. 
 
Jouluaattona Boel oli Andersin ja Annkin perheen luona. Jos Olle eläisi, niin silloin he olisivat 
viettäneet joulua Felixin luona. Nyt hän päätti olla Gumsevägenillä, kun se on samassa 
kaupunginosassa. Myös Kjelle asuu samassa kaupunginosassa mutta siellä on hirveä hässäkkä, kun 
Gretalla on kauhea moottoriturpa. Boel oli enimmäkseen omissa ajatuksissaan ja pohti omaa 
kohtaloaan ja kuinka nyt pärjäisi ilman Ollea. Hänen mieltään lämmitti, kun hänellä on kolme ihanaa 
huolehtivaista poikaa ja ihania lapsenlapsia. 
Anders ja Annki antoivat Boelille lämpimät aamutossut sekä mustan nahkaminihameen. Hameen he 
ovat ostaneet Marie Kjol kangaskaupasta eli vuokralaiselta. Heti kun omakotitalo on valmistunut, niin 
silloin kaupan vuokraisäntä vaihtuu. 
 
Anders haluaisi nähdä Eric Björknäsin ilmeen, kun taloon tulee uusi komento, jolle ei noin vain tulla 
avautumaan.  
 
Olle ja Boel olivat ehtineet ostaa poikiensa perheille marmoriset hedelmävadit, joiden reunoilla on 
pienet vilkkuvat LED-lamput. Lastenlapsille he antoivat sadan euron setelit, jotta nämä voisivat ostaa 
sitä mitä haluavat. On vaikea ostaa joululahjoja isoille lastenlapsille joilla, on jo kaikkea. Pikku 
Jesuksellakin on paljon leluja. Hänkin sai satasen, jotta voi käydä isän ja äidin kanssa ostamassa 
mieleisensä leikkikalun.  
 
Uudenvuoden aattona Boel oli Felixin ja Astridin luona. Kjellin ja Gretan luokse hän ei halua koska 
Greta on hyvin puhelias ja koko ajan hössöttää Facebookin parissa, että sinne pitää laittaa jouluinen 
perhepotretti. Naamakirjassa Greta tapaa tökkäillä ja kommentoida kavereittensa julkaisuja. Ylikiltti 
Boel ottaa tökkäykset huumorilla vastaan mutta totta kai tämä on rankkaa. Ollen Facebook-sivusta on 
tehty muistosivu, jonne on suorat linkit Stenig Playstä niin, ettei sinne tarvitse erikseen kirjautua. 
 
Januari 2991 Boelille tuli hirvittäviä vatsakipuja, joiden takia kävi lääkärissä mutta siellä vaan sanottiin, 
että se on vain reagointia eikä tarvitse olla huolissaan. Boel on varma, että kysymyksessä on syöpä, 
joka laukesi surun myötä. Hän vaati päästä jatkotutkimuksiin ja lopulta lääkärit suostuivat 
vastahakoisesti ottamaan moderneja superröntgenkuvia. 
 
Super-röntgen on huippumoderni kehokuvaus. Kuvat ovat samaa luokkaa kuin tavalliset valokuvat, ja 
niistä heti tunnistaa jokaisen elimen koska kuvat ovat värillisiä. 
 
Boelilla havaittiin kohtusyöpä. Kohdun poistamisen jälkeen hän parantui muutamaksi kuukaudeksi 
mutta sitten havaittiin syöpäpesäkkeitä ympäri vatsaa. Hän on yhä hajamielinen joka, johtuu 
verisuonitukoksesta. Eräänä päivänä hän innostui maalaamaan keittiön tuolin ja sitten erehdyksissään 
istuutui juuri maalaamalleen tuolille. Silloin hänellä oli yllään joululahjaksi saama musta nahkahame 
joka, meni ihan pilalle. Felix kehotti äitiään olla käyttämättä laserleikkureita, ettei vain satuttaisi 
itseään. Tähän Boel naurahti: "Eivät ne laserleikkurit ole sen vaarallisempia kuin ennekään!" Se on 
totta mutta niiden käyttäjä on tullut hajamieliseksi, vastasi Felix. Boel tuhahti: "Ime munaas, 
housussasi on hajamielinen!", tähän Felix naurahti: ”Höh, en taivu niin alas, vatsa ottaa vastaan, 
Haha!”. Vanha äiti kehotti poikaansa laihduttaa, ettei diabetes pukkaisi päälle.  
 
Boelin keittiön laatikossa on useita laserleikkureita. Useiden leikkureiden virtakytkimet ovat kuluneita 
niin, ettei niitä helposti voi sammuttaa. Laatikkoon laittaessa on katsottava tarkasti, ettei sormi osuisi 
lasersäteeseen. Kellarissa, Ollen verstashuoneessa, on toinen vieläkin vaarallisempi laite, lasersaha, 
josta puuttuu suojaimet koska Olle-vainaa oli itse rakentanut lasersahan ja virittänyt sen tosi 
voimakkaaksi. 
Felix myös varoitti äitiään menemästä verstaalle. Boel vastasi, ettei sinne kellariin uskalla mennä 
humanoidien takia. Yhä hän uskottelee kellarissa olevan humanoidi tursakkeita. 
 
Kevättalvella Andersin ja Annkin omakotitalopaketti saapui taloyhtiö Team Reindeeriltä. 
Talopakettiin kuuluu runsaasti lisätavaraa kuten, esimerkiksi huippumoderni keskustietokone, joka 
huolehtii kaikista talon sähkölaitteista. Tietokone ohjaa myös talopakettiin kuuluvaa murtohälytintä, 
joka kytkeytyy 20 sekunnin kuluttua poliisille. Murtohälytin puhuu, tuntee, haistaa ja hälyttää. 
 



Uuteen taloon tulee myös kaksi poreallasta, jotka voi ohjelmoida täyttymään määrätyllä kellon lyömällä 
ja sitten puheääni ilmoittaa, että poreallas on valmis kylpemiseen. Andersin ja Annkin toivomuksesta 
taloon tulee myös suuri aito jämtlantilainen kylpysaavi koska perhe on tottunut kylpemään sellaisessa 
kaksi kertaa viikossa. Kylpysaavi tulee toisen porealtaan viereen. Yksi porealtaista on kylpyhuoneessa 
perinteisen kylpyammeen takana ja toinen on kodinhoitohuoneen yhteydessä. 
Kodinhoitohuoneen porealtaan yhteyteen tulee automaattisesti täyttyvä kylpysaavi. 
Kylpyhuoneessa on myös vessanpytty ja lavuaari. Talossa on kaksi vessaa; kylpyhuoneessa sekä 
ulko-oven vieressä eli perheenjäsenten ei enää tarvitse kinastella kuka menee ensin iltapesulle. 
Muutama vuosi sitten tyttäret tapasivat riidellessään uhata käyttää toistensa sähköhammasharjaa 
vessanpytyssä mutta onneksi he eivät niin tehneet. 
 
Samana päivänä, kun Stenigien talopaketti saapui, niin silloin alkoi Texasin ja USA:n sota. 
Äskettäin itsenäiseksi julistautunut Texas hyökkäsi Louisianaan koska siellä on havaittu 
uraaniesiintymiä. Texas yritti miehittää Louisianan mutta epäonnistui koska tynkä-USA eli kaistale 
itärannikon osavaltioita puuttui kiistaan ja asettui Louisianan puolelle koska tynkä-USA oli tehnyt 
Louisianan kanssa sopimuksen uraanikaupoista. Tynkä-USA:n joukot pakottivat Texasin joukot 
vetäytymään Louisianasta. Rajalle muodostettiin kansainvälinen lentokieltovyöhyke. Sota kesti vain 
muutaman kuukauden, kiitos tynkä-USA:n vahvan armeijan. On vain ajankysymys, milloin USA:n 
tynkäkin loppuu. Enää kukaan ei kuuntele USA:n presidentti Michael Gorgea. Tämä Louisianan 
vapautussota oli suoranainen ihme, kun presidentti Gorge onnistui saada sotilaansa marssimaan 
Louisianaan ajamaan pois Texasin joukot. 
 
Texasin diktaattorimainen mustaviiksinen presidentti Sergio Hutchson on innokas radiopuhuja ja pitää 
aamuohjelmaa Texasin valtiollisella radioasemalla, joka kantaa äijän nimeä. Sergio on ollut vallassa jo 
ennen kuin valtio itsenäistyi. Texas erosi USA:sta viime vuonna ja vielä silloin presidentti oli hyvin 
suosittu mutta vuoden sisällä häneltä on päässyt mopo käsistä ja alkoi vainota Texasin vähemmistöjä 
sekä siirtolaisia. Pelätään Sergion valmistavan kemiallisia aseita. 
Texasin pääkaupunki on Austin, jonne on rakennettu useita Sergion palatseja. Joissakin palatseissa 
on ohjusten laukaisulaitteita. Joka tasatunti palatsien torneista kuuluu presidentti Hutchsonin 
uusimmat ohjesäännöt. Kun tämä Atlantin takainen sota syttyi, niin silloin Annki huokasi, että onko 
tässä mitään järkeä jatkaa talon rakentamista, kun talo kuitenkin kohta pommitettaisiin maan tasalle. 
Moni eurooppalainen on todella masentunut koska tämä valtameren takainen sota näkyy joka ikisestä 
tuutista. Onneksi sota päättyi yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin mutta joidenkin mielestä päättyi liian 
aikaisin, sillä Texasin presidentti olisi pitänyt syrjäyttää. Heti sodan jälkeen Sergio alkoi pullistella ja 
uhota naapureilleen, että hän olisi miesten mies ja näyttelee valtion televisiossa tuuheita rintakarvoja.  
 
Parhaillaan on finanssikriisin merkkejä. Euroopan ja tynkä-USA:n välinen kauppa on häiriintynyt juuri 
Louisiana-Texas sodan takia. Ilmassa on muutoksen merkkejä. Euroopan federaation 
ulkomaankauppaministeriö ei haluaisi käydä kauppaa sotaa käyvän maan kanssa. Erikoisvaliokunta 
tutkii kuumeisesti, jos tynkä-USA:n sijasta voitaisiin solmia uusia kauppasopimuksia Venäjän ja Afrikan 
federaation kanssa. 
 
Stenigien valkotiilinen omakotitalo valmistui Majn lopulla eikä sitä kukaan pommittanut mihinkään 
kuten Annki oli pelännyt. Usein hän hätäilee ihan turhasta. Annki on huomannut, että hän itse on 
samanlainen stressiperse kuten miehensä oli silloin 2960-luvulla, jolloin he tapasivat. Tätä nykyään 
Anders on paljon rauhallisempi ja tapaa vitsailla, ettei enää uskalla stressata, sillä Annkin pelko on 
viisauden alku. 
Yömyöhällä sähkötupakka suupielessään Annki tapaa kiemurrella sängyssään valittaen kipeää 
vatsaansa. Vatsakipu johtuu vain stressaamisesta sekä kuinka äiti jaksaa. 
Anders ei enää jaksa kuunnella vaimonsa valittamista niinpä Annki tapaa tekstailla työkaverilleen Tyra 
Lillbackalle, että taas maha on kipeä. Tyra kehottaa häntä hengittää rauhallisesti ja yrittää rentoutua 
sekä juoda lasillinen kylmää vettä. Annkille on tullut tapa viestitellä työkaverilleen vatsakivusta. Tyra 
on ainoa, joka sallii keskellä yötä työkaverin viestittelyn, vaikka se häiritsee hänen nukkumistansa. 
Tyra Lillbacka on ylikiltti. Hän on naimissa tuuheapartaisen Hemmingin kanssa. 
Hemming on Tvåstadin kirkkokuorossa, jossa hän soittaa nestekaasukitaraa. Heillä on kaksi Jessican 
ja Janinan ikäistä lasta, Tove ja Axel. Tovella on taidemaalarin kujeita ja Axel on ylisuvaitsevainen 
kuten äitinsä. 
Silloin tällöin Andersin ja Annkin perhe on käynyt kylässä Lillbackan luona. Kyläilyjä oli enemmän 
2970-luvulla. Silloin Annki ja Anders tapasivat kopioida Hemmingin musiikki-USB-kalikoita. Tätä 
nykyään Anders ja Annki alkavat kyllästyä musiikin kuunteluun.  



Nyt Jessica on innokas musiikin kerääjä. Myös Janina tapaa silloin tällöin ostaa ja kopioida 
kavereiltaan moderneja hevikappaleita. Hänen suosikkihevibändinsä on venäläinen Twisted Brothers.  
 
Kun vanha koti oli tyhjennetty, niin silloin Jessica filmasi jokaisen sopukan entisestä talosta muistoksi. 
Filmauksen hän laittoi Stenig Playhin vapaasti katsottavaksi. Häntä kaduttaa, kun Paradisvägeniltä 
muuttaessa ei hoksannut filmata sinistä valolähdettä.  
 
Juhannuksena Stenigit kokoontuivat ensimmäistä kertaa ilman Ollea Gaddesannan mökille. Vaikka 
Boelilla on ajokortti, niin silti hän meni mökille Felixin kyydissä. Parempi niin, sillä hän on tullut hyvin 
hajamieliseksi. Leskirouva Boel ajelee ainoastaan paikallisesti ja nekin tahtovat olla melkoisia 
suorituksia, eikä hän enää osaa laittaa automaattiohjausta päälle. Hänellä on pieni valkoinen 
kiinalainen Geely Druidi pikkuauto, joka on huomattavasti parempi kuin japanilaiset Hayosikot. Ollen 
kuoleman jälkeen Felix möi Rollsin koska siinä oli jäykkä ohjaus niin, ettei vanha Boel olisi jaksanut 
sompailla.  
 
Mökille tuli myös Mats-Stefan ja Polly perheineen. Vera-Polly kiintyi Boeliin. He istuivat 
puutarhakeinussa. Vera-Polly jutteli ihan kuin aikuiset vaikka on viisivuotias. Häntä säälitti tämän 
vanhan onnettoman tuntemattoman mummelin kohtalo ja lupasi olla ikuisesti kaveri. Totta kai Boelia 
huvitti ja ilahdutti kun viisivuotias pikkutyttö puhuu näin järkeviä. Vera-Polly kehui Boelin autoa.  
 
Jessican harmiksi Nisse ei ollut mukana, sillä tämä on jo aikuinen mies. Ehkä Nisse olisi saattanut 
tulla, jos äiti ei olisi ollut Mats-Stefanin seurassa. Jessica ei tiedä, että myös Nisse Vässare usein 
ajattelee häntä eikä uskalla ottaa yhteyttä äitinsä ankaruuden takia.  
 
Mats-Stefan on Nisselle ja Anjalle eräänlainen uusi faija, vaikka heillä on oikea biologinen isä, joka 
asuu Falkenbergin keskustassa. Hän on Depe Lilja. Heti, kun Jessica oli kuullut Pollyn ex-miehen 
sukunimen, niin silloin hänelle tuli mieleen kopiointiteknikko Ragnhild; onkohan äijä sukua Ragnille ja 
onko myös tämä Lilja lihava, kuten Jessica on monesti itse mielessään pohtinut.  
 
Gaddesannan mökillä Polly lauloi ensimmäisen kerran hänen uusimman laulunsa; Vem uppfann 
kärleken, joka on samankaltainen kuten hänen esikoiskappaleensa Pojken med tennskor.  
Heti kun hän oli alkanut laulaa valtavaan kaiuttimeen kytkettyyn langattomaan mikrofoniin, niin silloin 
naapuritontilta juoksi pikkuinen Elliott kuuntelemaan laulua. Hän tuli rohkeasti ihan pihalle asti 
kuuntelemaan, kun ei pelkää mitään. Laulun jälkeen poika kehui kappaletta. Tietenkin Pollya ilahdutti 
ja antoi nimikirjoituksen nelivuotiaalle pikkupojalle ja käski sanoa vanhemmilleen, että he ostaisivat 
syksyllä tämän kappaleen.  
 
Jessicaa huvitti pikkupojan fanitus, kun tämä laulun aikana huudahti iloisesti: "Coolia!" sekä päästäen 
kimakan korvia huumaavan TIIIH-äännähdyksen. Jessicalla ei osaa aavistaakaan, että kuinka paljon 
tulee kuulemaan äännähdystä ja olemaan pojan kanssa 3000-luvulla. 
 
Mökillä oli myös Reinfeldtin perhe, jolloin Vera-Polly ja saman ikäinen Doris ystävystyivät. He leikkivät 
lääkärileikkiä mökin yläkerrassa. He tekivät puukalikoista suuria injektioruiskuja, joita he heiluttelivat 
yläkerran tuuletusparvekkeelta. 
 
Jessicaa inhottaa Biffin punertavat paksut käsivarret. Häntä myös inhottaa Susanne koska tuntee 
jostain kummasta syystä tätä kohtaan lesborakkautta, vaikkei hän tavallisesti syty samaan 
sukupuoleen eikä tunne olevansa lesbo mutta tuntee muutamaan naiseen yhteenkuuluvuuden 
tunnetta, joista kaksi ovat Johanne-vainaa ja Susanne. Ehkä hänen alitajuntaansa on jäänyt 
kummittelemaan vauvanaikainen tapahtuma, jolloin oli istunut Sussun sylissä Josuan mökillä. 
Luonnollisesti hänellä ei ole mitään muistikuvia tapahtuneesta, sillä hänhän oli vain muutaman 
kuukauden ikäinen vauva. Tapahtumasta hän on nähnyt videotaltiointeja Stenig Playssä. Osittain 
häntä kiihottaa tämä vaaleatukkainen Susanne, jonka kampauksesta hänelle tulee mielleyhtymiä 
kukkapensaisiin sekä kaurapellolla seisovaan blondityttöön.  
Jessie yrittää poistaa lemmentunteita ajattelemalla, että Sussu olisi hullu ämmä. Tämä näyttää 
toimivan, sillä isä ja äiti sekä pikkusisko tapaavat usein kurkkia keittiönikkunoista ulos, kun Reinfeldtin 
perhe on talonsa julkisivulla. 
Susanne kulkee vaivoin hydraulisen kävelykepin kanssa, kun on menossa terveyskeskukselle 
pidentämään sairauslomaa mutta kipittää terhakkaasti ilman kainalosauvoja autoon, kun on menossa 
Uddevallan Torpille ostoksille.  



Anders ja Annki päivitellen naureskelevat tälle laiskalle perheelle niin, että melkein keittiön verhot 
liikkuvat. Myös Janina tapaa ilkkua Biffin veljelle kutsuen tätä huuliveikoksi koska tällä on ruskeat 
tuuheat viikset. Siis ei mikään ihme, kun Jessican lemmentunteet vaihtuvat pikkuhiljaa 
viharakkaudeksi Susannea kohtaan. Hän yrittää hehkuttaa vihatunteita, ettei turhaan rakastuisi laiska-
Lailaan, joka on naispuolinen vastine laiska-Jaakolle. 
Jessica pelkää, kuin koronaa jos hänestä kuoriutuisi kivenkova lesbo. Hän ei tunne olevansa sellainen 
mutta jostain syystä kiihottuu joistakin vaaleatukkaisista naisista. Heitä hän ei itse mielessään kutsu 
laisinkaan naisiksi vaan ainoastaan ihaniksi.  
 
Reinfeldteillä on valkoinen Roll Forest henkilöauto vuosimallia 2960, jolla on pyöreät muodot ihan kuin 
autonomistajillakin.  
 
Annki on vannottanut tyttärilleen, etteivät menisi huutelemaan serkuilleen ja kaikkein vähiten 
Reinfeldteille, että heille naureskellaan. Annkia hirvittää, jos tyttäret sattuisivat möläyttää jotain tyhmää 
naapurin perheelle niin, että asia kantautuisi Agnesin ja Astridin korviin. Annkin ja Andersin on helppo 
vahdata Reinfeldtin perhettä koska hehän asuvat vastapäisessä talossa. 
 
Julissa Andersin ja Annkin perhe lähti tavanomaiselle Hallonbon matkalle. Tällä kertaa he menivät 
Länsipohjan kautta, kun sitä kautta ei ole pitkään aikaan tullut ajettua. Tietenkin he pistäytyivät 
Monique-Karinin luona, joka tätä nykyään asuu Vännäsissä, erään pientilallisen kanssa. Monique-
Karinin on viimeinkin löytänyt uuden miehen, joka on hintelä Jörgen Spetsen. Hänellä on vaalealyhyt 
siilikampaus ja jännä kuminauhamaiset huulet. 
Monique-Karinilla on toistaiseksi kaksi asuntoa, joista yksi Uumajassa ja toinen on Jörgenin luona 
Vännäsin ulkopuolella Hemträskin rannalla pienessä Gärsnäsin kyläpahasessa. 
Hemträsk on pieni tekojärvi, johon on istutettu kirjolohentaimenia, joita ainoastaan kyläläiset saavat 
kalastaa. Jörgenillä on paljon lohta pakasteessa. 
 
Pitkään Monique-Karinin veti matalaa profiilia Jörgenin kanssa koska halusi ensin itse oppia 
tuntemaan tämän hassun hintelän vaitonaisen miehen. Pari vuotta sitten he kävivät Havaijilla, joka oli 
heidän ensimmäinen yhteinen ulkomaanmatkansa. Silloin Monique-Karin kertoi puhelimitse Annkille, 
että matkaseurana on mukava kaveri, joka sattuu olemaan miespuolinen. 
 
Tänä kesällä Stenigit ensin menivät Monique-Karinin Uumajan asunnolle koska eivät vielä osaa tietä 
Jörgenin luokse. Monique-Karin suunnittelee luopuvansa kaupunkiasunnosta ja muuttaa pysyvästi 
Gersnäsiin. Uumajan asunto sijaitsee osoitteessa Smalevägen 1 E, pienessä kerrostalo lähiössä.  
 
Anton ja Birgit ovat aikoja sitten muuttaneet kotoa. He asuvat Uumajan keskustassa. Poika on Uber-
taksikuskina. Tyttö on sekatyöläinen ja tekee pätkätöitä eri huoltoasemilla. 
 
Monique-Karinin opastuksella Stenigit menivät Jörgenin luokse. Monique-Karin ajoi edellä ärhäkällä 
Nissan Moony henkilöautolla, joka kuluttaa hämmästyttävän vähän biokaasua. Matkalla Vännäsin 
Gärsnäsiin Monique-Karinin käytti Stenigejä Småsnålviken vahakabinetissa, Uumajan länsipuolella. 
Siellä on esillä merkittävien skandinaaviliikemiesten, poliitikoiden ja artistien vahanukkeversiot. 
 
Jessica filmasi jokaisen vahanuken ja totta kai oli suora nettiyhteys Stenig Playhin. Vahakabinetissa 
on elävien ja kuolleiden tunnettujen henkilöiden ja poliitikoiden vahanuket. Yksi elävistä on Kurt 
Passare sekä hänen luoma kulttihahmo Ulla Uselessbrook. 
 
Valtiopäiväsalissa on vuonna 2986 murhattu pääministeri Uno Cactus vahanukkena, joka on hieman 
epäonnistunut, aivan liian laiha ja kalpea. Vahakabinetissa on myös toimintarajoitteisia vahanukkeja, 
jotta kävijät näkisivät, että hekin ovat ihmisiä.  
 
Vahakabinetin vieressä on kauppakeskus, Botnia Park, jossa he tietenkin kiertelivät ja tekivät edullisia 
ostoksia. Anders olisi halunnut ostaa Jörgenille väkevää Forsöran marjaviinaa mutta Annki ei siihen 
suostunut, kun ei vielä tiedetä, että millainen se Monique-Karinin ihmemies on selvin päin, saati sitten 
hirveän humalassa, kuten Annki sivisti miehelleen. Tietenkin Andersia vitutti, kun akka määräilee 
aikuiselle miehelle. Hän ei uskaltanut uhmata viinakieltoa, kun pelkää vaimoaan. Iltapäivällä he tulivat 
Jörgenin maatilalle Gärsnäsiin, joka on monen mutkaisen ja kapean maantien takana. Loppumatkasta 
tie kapenee sorapintaiseksi kärrytieksi. 
 



Jörgenin pihalla on minikeilarata, viihderobottiverstas, jossa Jörgen ohjelmoi kissankokoisia 
viihderobotteja ihan vain huvin vuoksi. Keltaisen talon takana on suuri ryytimaa, jossa Monique-
Karinilla on, vaikka minkälaisia juureksia. 
Jörgen Spetsen on hyvin rauhallinen ja hintelä keski-ikäinen mies. Iltaisin hän tapaa chattailla 
laihialaisen Pera Kataisen kanssa. He tapasivat muutama vuosi sitten Merenkurkun sillan länsipäässä 
olevalla taukopaikalla. Muutaman kerran vuodessa he käyvät toistensa luona kylässä. Mikäpä siinä on 
ollessa, kun Merenkurkussa maanpinta on kohonnut niin paljon, että Suomen ja Skandinavian välille 
on muodostunut maayhteys. Puoliväliin on kaivettu Botnia-kanava, jotta rahtilaivat pääsisivät 
Peräjärvelle. 
 
Jörgenin luona Jessica ei uskalla kahlailla koska järvessä on paljon kirjolohia. Jos lohet olisivat sikoja, 
niin silloin hän saattaisi rämpiä rantavedessä, kuten hän itse tapaa vitsailla.  
 
Seuraavana päivänä Stenigit jatkoivat lomamatkaa kohti Hallonbota, jonne ei enää ole pitkästi, viistosti 
lounaaseen. Puolimatkassa on piskuinen Snabelbackan kyläpahanen, jonka lähettyvillä on jatkuvasti 
tietöitä mutta onneksi sentään liikenne sujuu melko hyvin. Stenigit tekivät elintarviketäydennystä 
Doroteassa. 
 
Jessica löysi ensimmäisen kerran paikallisradioasema Radio Skallan, jonka studio sijaitsee hänen 
synnyin kaupungissaan. Hänen mieleensä jäi radioaseman slogaani; Kauas kuuluu Radio Skalla. Hän 
ihastui myös Uumajan paikallisradioon, jonka slogaani on; Radio Umeå on itärannikon paras Radio 
Umeå.  
 
Hallonbossa Stenigit olivat tavalliseen tapaan muutaman päivän ja sitten he menivät suorinta tietä 
kotiin, sillä reissussa rähjääntyy, kuten Annkilla on tapana sanoa. 
 
Syksyllä alkoi Jessican viimeinen neljäs lukiovuosi. Sitten onkin aika alkaa etsiä töitä, joita tahtoo olla 
hyvin niukasti, sillä yleismaailmallinen matalasuhdanne alkaa olla päällä eikä muutenkaan Jessicalla 
ole kovin hyvät mahdollisuudet saada hyväpalkkaista työtä.  
 
Euroopan ja USA:n välinen kaupankäynti on lähes täysin lakannut. Augustin alussa tynkä-USA:n 
liittovaltio lakkautettiin virallisesti. Tilalle tuli paljon pieniä valtioita. Itärannikolla jotkut valtiot 
muodostivat löysän valtioliiton nimeltä Amerian Federation, jonka pääkaupungiksi tuli Washington. 
Presidentiksi tuli harmaatukkainen alkoholisoitunut Ben Jesh, jonka kansa valitsi presidentiksi, jolloin 
tynkä-USA virallisesti lakkautettiin. Ensin vanhoillisrepublikaanit yrittivät vallankaappausta mutta 
epäonnistuivat. Silloin USA:n viimeiseksi jäänyt presidentti Michael Gorge syrjäytettiin. Herra Gorge oli 
vallankaappausyrityksen aikaan kesähuvilallaan Miamin eteläpuolella. 
Parlamentaarikko, oppositiojohtaja Ben Jesh nousi panssarivaunun päälle heiluttaen uutta Amerian 
lippua. Kansa ja sotilaat kääntyivät Ben Jeshin puolelle niin, että vanhoillisrepublikaaneja otti todella 
pattiin. Michael Gorge on republikaani mutta hyvin uudistusmielinen. Vanhoillisrepublikaanit olisivat 
todennäköisesti laittaneet herra Gorgen sähköpuoliin viimeiseen istuntoon koska tämä on hajottanut 
Yhdysvaltoja. Ben Jesh kuuluu uuteen amerikkalaiseen Our Home America puolueeseen. 
Oppositiossa hän on suunnitellut uuden pienemmän federaation nimeltä Ameria. 
Nyt vanhoillisrepublikaanien vallankumousyrityksen yhteydessä oli hyvä tilaisuus lakkauttaa 
tynkäyhdysvallat ja perustaa tilalle Amerian federaation. Samalla herra Jesh sai varmuuden 
kansansuosiosta. Hänet valittiin Amerian presidentiksi suoraan panssarivaunun katolta. 
 
Amerian lippu on keltaviherpuna raidallinen, jonka keskellä on suuri punainen sydän. 
Michael Gorge jää tästä päivästä lähtien eläkkeelle. Eläkkeellä herra Gorge voi muun muassa 
kirjoittaa poliittisia lukulaitekirjoja. Key Westin niemekkeellä on USA:n laivastotukikohta, joka nyt siirtyi 
Amerialle ja solmittiin sopimus, että Ameria saa pitää tukikohtaa Floridan alueella. Florida itsenäistyi ja 
pääkaupunki on Tallahassee. 
 
Lähes kaikki olivat yksimielisiä, että Yhdysvaltojen tyngästä pitäisi päästä eroon koska historian 
saatossa USA on saanut aikaan paljon vitutusta, kuten Ben Jesh on monesti uhonnut. Nyt hän 
onnistui ja hänet valittiin suoraan panssarivaunun katolta Valkoiseen taloon, joka on yhä pystyssä. 
Totta kai taloa on laajennettu ja remontoitu. Ympärille on rakennettu punatiilinen suojamuuri 
presidentin turvaksi. 
 



Venäjä lupasi tukea rahallisesti tätä uutta amerikkalaista liittovaltiota. Venäjän presidenttinä on tätä 
nykyään Jurij Puskin senior, joka tässä hiljattain pelasti Mongolian itsenäisyyden, kun Kiina oli 
hyökännyt sen kimppuun. Vaikuttaa siltä, että Kiina oli ottanut mallia Texasista. Mongoliasta on 
löytynyt suuri kulta- ja malmiesiintymä ja sitä Kiinan pahamaineinen diktaattori Sax Hux havitteli 
itselleen mutta siihen Venäjä ei suostunut koska oli ehtinyt solmia Mongolian hallituksen kanssa 
kauppasopimuksen. Suuri ja mahtava Venäjä onnistui ajamaan kiinalaisjoukot Mongoliasta. 
Jälkikäteen moni kritisoi, että Venäjä lopetti sodan liian aikaisin, sillä Sax Hux jäi valtaan. Hän on 
tapattanut monia tiibetiläisiä toisinajattelevia. Sax Huxin esikuva on texasilainen Sergio Hutchson ja he 
tapaavat chattailla Facebookissa ja lähetellä tekstiviestejä. 
 
Augustissa, samana päivänä, kun tynkäyhdysvallat lakkasi olemasta, Jessica aloitti autokoulussa. Hän 
olisi halunnut ottaa ajo tunnit kouluajalle mutta siihen pedagogit eivät suostuneet. Kotona Jessica 
kiukutteli äidilleen, että jo ovat markkinat, kun ei saa tehdä mitä haluaa ja varmasti USA:ssa olisi 
vapaampaa, johon Annki naurahti: "Ei varmasti ole, sillä tänään USA on historiaa!". Jessie meni 
olohuoneeseen ja laittoi päälle uutiskanava Euronewsin, jossa oli menneillään ylimääräinen 
uutislähetys. Kanavan tunnettu uutisankkuri Arvid Linden kertoi Yhdysvaltojen tapahtumista ja välillä 
asiantuntijat kertoivat, että mitä nyt seuraa, kun tynkäyhdysvallat on lakkautettu ja tilalle tullut Amerian 
federaatio sekä kuka on tämä harmaatukkainen Ben Jesh ja mitä tämä haluaa. Amerian valuuttana 
säilyy dollari mutta setelit ja kolikot uusitaan. Euro ja Japanin jeni vahvistuivat uutta dollaria vastaan 
mutta rupla ja Afrikan afro pysyivät vakaina. 
 
Jessican ei auttanut muu kuin ottaa ajotunnit kouluajan jälkeen. Onneksi autokoulu sijaitsee ihan 
kävelymatkan päässä koululta. Välissä on vain Björndalsparken puistikko, jonka keskellä on 
Rugbykenttä. Puiston ja kentän takana on L-kirjaimen muotoinen kerrostalo, jonka katutasossa on 
Basic yhdistyksen kilpailevan toimintarajoitteisten yhdistyksen toimitilat. Yhdistyksen juuret ovat 
muinaisessa FUB:ssä. Jessica on käynyt koulun kanssa kyseisessä yhdistyksessä. Hän ei innostunut 
koska sehän on invalidien yhdistys, kuten hän itse mielessään ajattelee. Hän ei enää käy Basic 
yhdistyksessäkään koska siellä ei enää ole mitään kiintotähteä. Basicin tilat sijaitsevat ihan 
kävelymatkan päässä Paradisvägenillä. 
 
L-kirjaimen muotoisen kerrostalon takana on toinen samanlainen talo, jonka katutasossa on pikkuinen 
Coop Salen ruokakauppa, jossa on korkeat hyllyt, jotta sinne mahtuisi paljon tavaraa mutta kauppa ei 
todellakaan sovellu pyörätuolissa istuville. 
Molempien L-muotoisten talojen välissä on pilareiden päällä kulkeva Kundgatan, joka Alkaa 
Björndalsvägeniltä ja päättyy Onsjöniin. Katu menee keskustan yli. Kadun alapuolella on pyöräteitä 
sekä paikalliskatuja.  
 
Jessican autokoulu, Drivingcenter, sijaitsee Kämparensgatanilla L-muotoisten talojen pohjoispuolella.  
Autokoulunomistaa vaalea siilitukkainen Laila Kihlander, joka toimii myös autokoulupedagogina.  
Harjoitusautona oli aluksi hopeanvärinen Volkswagen OSX mutta pian autokoulu vaihtoi autoa, kun se 
solmi uuden sponsorisopimuksen VGM:n kanssa, jolloin harjoitusautoksi tuli tuliperä punainen 
VGM9000, jossa on, vaikka mitä hienouksia. Automaattiohjausta ei tietenkään saa käyttää koska ajo-
oppilaiden pitää ensin oppia hallitsemaan autoa manuaalisesti ja sitten vasta opetetaan autopilotin 
hienoudet. Inssiajossa ei tietenkään saa käyttää automaattiohjausta mutta jotkut yrittävät salaa kytkeä 
autopilotin päälle mutta se yleensä paljastuu. 
Inssiajo konttori on Nybergskullan kaupunginosassa. Aikaisemmin inssiajo konttori oli Paradisvägenillä 
Basicin tiloissa ennen yhdistystä.  
 
Koulun jälkeen Jessica kävelee puistikon läpi autokoululle. Matkalla hän riisuu päästään silmälasit, 
sillä autokouluun ilmoittautuessa hänellä ei ollut rillejä päässä ja näin ei halua näyttäytyä lasit päässä 
autokoulupedagogille. Jos Laila tietäisi, että tytöllä on rillit, niin totta kai hän alkaisi vaatia niitä autolla 
ajamiseen ja sitten ajokorttiin tulisi silmälasimerkintä eli silloin ei saa ajaa ilman rillejä. Kyllä Laila on 
huomannut, että tytöllä tulisi olla silmälasit koska oikeanpuoleinen silmä selvästi karsastaa mutta ei 
ota sitä puheeksi koska se ei suoranaisesti hänelle kuulu, kunhan vain autolla ajo onnistuu 
suhteellisen turvallisesti. Ajoittain Jessican ajaminen on melko mutkittelevaa sekä kaasun 
pumppaamista. Koko syksyn hän harjoitteli autokoulussa autolla ajamista. Januari 2992 oli liukkaan 
kelinharjoittelu Gothenburgissa ja sitten keväällä teoriakoe, jonka hän läpäisi toisella yrittämällä mutta 
inssiajo osoittautui todella haasteelliseksi; ei saa tulla yhtään virhettä. Jokaisen reputetun inssiajon 
jälkeen hän oli saakelin pahalla tuulella ja kiukutteli äidilleen, kun ne juuttaannäköiset kusiturkit eivät 
anna ajokorttia. 



 
Jessica ei uskalla kiukutella ajattajille, sillä nämä ovat melkoisia pilkunnussijoita niin, että on parasta 
pitää suu kiinni tai muuten ajo insinöörit saattavat alkaa simputtaa. Yksi ajo insinööreistä on nimeltä 
Harriet, josta hänen ajatuksensa menevät Götessonin kaimaan. 
 
Syksyllä Jessican luokassa aloitti monta uutta oppilasta, joista yksi on silmälasipäinen 
ruskeatukkainen Robert Benny Johansson, johon Jessica ihastui ihan korviaan myöten. Kuten 
tavallisesti, hänelläkin on jo tyttöystävä, Minette Ericsson. 
 
Robert on todella komea miehenalku, oikea tyttömagneetti. Robban on kova polttamaan 
sähkötupakkaa, jopa enemmän kuin Mikael Norvall. 
Tällä kertaa Jessica yrittää välttää vanhoja virheitä kuten esimerkiksi tuijottamista. Hän yrittää olla 
rento mutta se on vaikeaa silmälasit päässä. Jotenkin hän ei osaa olla reporankana rillien kanssa. 
Hän ihastui myös vaaleasiilitukkaiseen pitkäkasvuiseen ruipelomaiseen Werner Erikssoniin, joka aloitti 
myös nyt syksyllä. Robert vaikuttaa suloisemmalta. Werner on hieman omituinen eli Jessican salaisen 
diagnostiikan mukaan pikkutursake mutta hitusen verran seksipommi. 
Jessicaa kiihottaa eniten Robertin robottimainen kävelytyyli, hieman nytkähtelevät liikkeet, muttei 
kuitenkaan liian tursakemainen vaan lähinnä normaalirajoitteinen. 
 
Septemberin puolivälissä Jessicalla on neljän viikon työharjoittelu jakso Mellerudin 
sairaanhoitohallinnossa, josta johdetaan Tvåstadin sekä Dalslandin sairaanhoitoa. Mellerudin 
sairaanhoitohallinto on osa Länsi-Götanmaan aluetta, jolla on paljon päätäntävaltaa. 
 
Jessican työtehtäviin kuuluu muun muassa kirjoittaa USB-muistitikkujen etikettejä, jotka arkistoidaan 
kellarissa olevaan pölyttömään arkistohuoneeseen. Jokaisen kävijän pitää pukeutua valkoisiin 
suojavaatteisiin, ettei herkkiin USB-muistitikkuihin menisi pölyä. 
Jessica saa istua vapaana olevassa konttorissa ja käyttää huippumodernia tietokonetta. Hän alkoi 
tuntea itsensä isoksi kihoksi, vaikka on pelkkä työharjoittelija.  
Etikettien ylijäämä marginaaliin, joka tavallisesti heitetään roskiin, hän kirjoittaa; Gumma Gummesson 
& Co, jonka hän ruokatunnilla liimaa lähellä olevan kommunikaatiolaitetehtaan ruokalanoveen.  
Hän lounastaa kyseisessä ruokalassa koska virastotalossa on vain yksinkertainen kanttiini.  
Lounasseteleitä voi ostaa sairaanhoitohallinnon respasta.  
Kerta hän on työharjoittelija, niinpä kupongit ovat ilmaisia; Tvåstadin kaupungin kouluviraston piikkiin.  
 
Jessica alkoi leikkiä lapsellista yrittäjäleikkiä ja kuvitteli omistamansa kommunikaatiolaitetehtaan. 
Leikistä hän ei sanonut kenellekään vaan oman pään mukaan leikkii liikenaista Gumma 
Gummessonia. Kotona hän kirjoittelee kertomuksia Gummessonin edesottamuksista ja 
työharjoittelussa marginaaliin jääviin etiketteihin kirjoittaa mielikuvitusfirman nimen. 
Kun hän ruokatunnilla liimaa etiketin ruokalan lasioveen niin silloin häntä hymyilyttää, että näin hän on 
synnyttänyt uuden firman kirjaimellisesti. Hän myös liimaili samanlaisia tarroja ruokalan vessojen oviin.  
Kukaan ei huomannut hänen lapsellista leikkiänsä, sillä työharjoittelu kesti vain kaksi viikkoa ja sitten 
palasi takaisin koulunpenkille. 
Ammatinvalinnanpedagogi Ester Hansson olettaa, että Jessica Stenig olisi rehti työnainen ja erittäin 
fiksu. Tämä pitääkin paikkansa mutta neiti Stenig helposti innostuu tekemään outoja hetken 
mielijohteesta. Tämä lienee Jessien vakavin toimintarajoite, jota lääkärit eivät ole erityisemmin 
diagnosoineet juuri kryptisten aivoinformaatioiden takia. Jos Jessica on toimettomana ja jää yksin, niin 
silloin hän voi saada erilaisia älynväläyksiä. Varhaislapsuudessa älynväläykset olivat kepposia mutta 
tätä nykyään ne ovat huomaamattomia, jotka aina jossain vaiheessa pommin lailla paljastuu hänelle 
itselleen ja vanhemmilleen.  
 
Kommunikaatiolaitetehtaan omistaja on JT Group konserni, joka omistaa muun muassa Radio 
Götasvågorin. Kommunikaatiolaitetehtaan nimi on JT Electronic AB, jolla on toimintaa ympäri 
Pohjolaa.  
 
Samaan aikaan sairaanhoitohallinnon kahvilassa oli luokkakaveri Tim Hansen. Hän pitää kovasti 
Jessicasta mutta aina vaan Jessie ehtii rakastua onnettomasti toiseen luokkakaveriin niin, että tunteet 
lukkiutuvat. Kyllä Jessicaa jonkin verran kiihottaa Timin läskimaha. 
Olisi todella mukava uppoutua tämän lihavan pojan läskien poimuihin, kuten Jessie itse mielessään 
tapaa haaveilla. Ääneen hän ei uskalla ketään läskitellä, ettei kukaan loukkaantuisi, sen verran älliä on 
hänen päässänsä.  



Ala-asteella, Euroboskolanissa, pikku Jessie oli mukana pilkkajengissä, joka tapasi haukkua lihavaa 
poikaa läskitynnyriksi. Tämä oli ainoita asioita, joissa Jessica oli kuin kaikki muut, mutta väärässä 
asiassa. Nykyään hän ei hauku ketään, ei edes pikkutärkeitä virkamiehiä ihilisteiksi, jota isä ja äiti 
pelkäävät. Annkia ja Andersia kaduttaa, kun he ovat sattuneet uutisia katsoessa haukkumaan 
inhottavia politiikkoja ihilisteiksi. Onneksi Jessica pitää tiukasti mölyt mahassa. Ainoastaan hän kutsuu 
omaa mahaansa läskimahaksi, vaikkei siellä ole erityisen paljon ihraa. 
Jessicaa kiihottaa sekä iljettää Tim koska tämä on tuulella käyvä tursake. Hän ei myöskään ääneen 
kutsu ketään tursakkeeksi. Työharjoittelun aikana Jessica ja Tim rupattelivat niitä näitä 
sairaanhoitohallinnon suuressa kahvilassa juustosämpylän ääressä. Tim juorusi Mikaelista, että tämä 
on todella hurahtanut skientologeihin. Enää Jessie ei välitä Mikaelista, sillä hän on korviaan myöten 
ihastunut Robertiin, jota hän kaipasi koko työharjoittelun ajan. 
 
Kahden viikon kuluttua, kun hän palasi takaisin koulunpenkille, niin silloin Jessica tunsi kuin aurinko 
olisi tullut esiin pilven takaa, kun näki komean Robertin. Robban on todella upea nuori mies mutta on 
rupsahtamaan päin juuri tupakoinnin takia. Tupakkamyrkky ninniini on pahin vanhentaja. 
Kun he istuvat kotitalousluokassa vierekkäin, niin silloin tällöin Robert tapaa hieman hyväillä Jessican 
reisiä. Tuntuu ihanalta ihanan jätkän kosketus.  
 
Eräänä syksyisenä perjantaina Robert houkutteli Jessican Mellerudin toimintarajoitteisten yhdistyksen 
diskoon, joka on Marcusdalenin koulun tiloissa.  
Illalla Jessie pyysi äitiä kyyditsemään diskoon. Annkilla ei ollut hajuakaan missä sen niminen koulu 
sijaitsee mutta onneksi tytär tiesi koulun osoitteen, kun on innokas navigaattorikarttojen fani.  
 
Marcusdalskolan sijaitsee Mellerudin lounaispuolella. kaupunginosassa on enimmäkseen 
omakotitaloja mutta on ihan muutama kerrostalokin. Marcusdalenin ympäri kiertää Stenbruksvägen, 
jonka nimestä Jessicalle tulee mieleen oma sukunimi. Hän jopa kiihottuu omasta suku- ja etunimestä. 
Tämän vuoksi hän ujostelee omaa nimeään, ja kertomusten loppuun allekirjoittaa nimensä ainoastaan 
nimikirjaimin; JS. Myös Facebookissa hän käyttää JS:ää. 
 
 Totta kai äiti suostui kuskiksi, jotta tytär olisi ikäistensä kanssa ja ehkä tapaisi elämänsä miehen ja 
sitten päästäisiin tanssimaan häävalsseja. 
 
Diskossa Jessica sai tanssia Robertin kanssa muutaman zumbatanssin, muttei yhtään hidasta koska 
tyttöystävä oli paikalla. Minette möi virvokkeita eli sen vuoksi hänellä ei ollut aikaa tanssia 
poikakaverinsa kanssa. Minette on tyypillinen missien missi, ja siitä Jessica oli hieman kateellinen, 
vaikka hänellä itselläkin on upea ulkonäkö, jopa seksikkäämpi kuin Minette. Aivan varmasti hän saisi 
poikakaverin, jos olisi rennompi mutta samperin rillirumba pilaa kaiken. Hän ei osaa olla 
koulukavereiden kanssa ilman rillejä paitsi koulumatkalla. 
 
Jessica katsoi salaa Robertin tyttöystävää ja itse mielessään ajatteli, että tuo on ilmiselvä lesbon 
retale. Tietenkään hän ei sanonut ääneen. Hän ei halua tulla Robertin kanssa riitoihin, saati sitten 
tämän tyttöystävän kanssa, jolta saattaisi saada nokkiinsa, kuten hän itse mielessään ajattelee 
samalla, kun katsoo ja kuuntelee diskon jytkettä. Välillä hän käy yksikseen tanssimassa. Hän tanssii 
kuten Skurtis Passaren kulttihahmo Ulla Uselessbrook komediassa Ulla på Krim. Siinä Useless tanssii 
hullunlailla ihan kuin muinainen Travolta.  
 
Myöhemmin syksyllä Jessicalla oli uusi työharjoittelujakso ja tällä kertaa hän oli Keskon 
konttoritukussa, ihan kävelymatkan päässä kotoa. Vingvägeniltä on todella lyhyt matka Keskon 
tukkuliikkeeseen Tunhemsvägenin ja Hullsjövägenin kulmauksessa. 
 
Firma myy Keskon tuotteita Tvåstadin kauppoihin. Keskon konttoritukku välittää myös suomalaisia 
iltapäivälukulaitelehtiä Tvåstadin kioskeihin, joista suurin osa on automatisoitu. Firma ei myy 
elintarvikkeita, sillä niitä markkinoi niiden valmistajat suoraan ympäri Eurooppaa. 
 
Jessican piti järjestellä tavaroita hyllyihin sekä lähettää sähköisiä asiakaslaskuja sekä opetella 
laskutusohjelmien käyttöä. Eräänä päivänä hän huomasi asiakkaiden joukossa kopiointiteknikko Lena 
Lundellin, joka on vastikään perustanut oman kopiointifirman autotalliinsa. Osoitteen mukaan yritys 
sijaitsee Härstadissa eli tässä ihan lähellä, lintujärven pohjois- tai itärannoilla, ajatteli Jessica. 
Eräänä päivänä hän näki Lenan tukkukaupan varastossa, kun tämä oli ostamassa kopiointipaperia.  
 



Heti Jessica ei tunnistanut Lenaa vaan sekoitti hänet Europowerin digimaster assistentti Yonnaan ja 
sen vuoksi lähetti terveisiä Bertalle, jolloin Lena naurahti kummissaan: "Vad faan, Berta? Tarkoitat kai 
läski Ragnhildia?" jolloin hänellä alkoi raksuttaa: "Juu, kerro terveisiä Ragnhildille... haha, sekoitin 
sinut toiseen!" Mikä hassuinta, Lena tuntee Berta Källströmin, sillä tämä on paikallisjulkkis, oikea joka 
paikan höylä. 
 
Joulun aikaan Boel oli enimmäkseen sairaalassa koska kohtusyöpä levisi ympäri vatsaa eikä sitä enää 
ole mitään tehtävissä eli ei auta muu kuin odottaa noutajaa, ellei ihmeitä tapahdu. 
 
Sairaalassa Boel oli joka toinen päivä sekaisin kivuista ja joka toinen päivä rauhallisempi. Eräänä 
päivänä hän oli niin sekaisin, ettei kyennyt ymmärtämään paikkaa ja aikaa mutta kykeni kuitenkin 
soittaa Andersille koska tämän numero on matkapuhelimen nimilistalla ensimmäisenä. 
Boel itki, että mille planeetalle hänet on viety. Anders lohdutti itkevää äitiään, että tämä on Brålandan 
sairaalassa maapallolla ja hyvissä käsissä. Boel kertoi, että hänen vieressänsä on joku skoonelainen 
akka, joka esittelee koko ajan leikkausarpiaan, jotka tämä on nimennyt Skånen vesistöjen mukaan ja 
höpisee testamentistaan, jonka tämä olisi testamentannut itselleen. Anders selitti, että hänkin on 
potilas omine ongelmineen ja sanoi: "Iisisti nyt terveysviili!" Sitten Boel hourasi, että sängyn alla olisi 
hirveästi havuja johon Anders naurahti: "Ååh, joulukuusi, sepä hauskaa!" 
 
Tämä sekoilu johtuu morfiinista sekä muista vahvoista kipulääkkeistä, ettei hän tuntisi kipuja. 
Kivuttomana olisi rattoisampi odottaa viikatemiestä mutta huonona puolena ovat sekoilukohtaukset. 
Eräänä yönä Boel näki kummallista unta kaukaisesta planeetasta, jossa puhuttiin, jotain kummaa 
kieltä, joka kuulosti hyvin tutulta mutta kuitenkin erittäin vaikealta. Unessa oli esperantonkieliset tekstit 
ja unikuvan oikeassa yläkulmassa oli punainen tunnus; Dream Net. Herättyään Boel ihmetteli unta, 
että kaikenlaisia unia sitä onkin. Hän kirjoitti unen muistiin muistiolaitteeseen, joka hänellä oli 
sairaalasängyn vieressä olevalla pöydällä. 
 
Kevät talvella 2992 Boel Sarah Hellou poistui tästä maailmasta ja sitten oli taas, pappi sai kahvia 
juodakseen. Eldmörjanin kappelin alttarikuvaruudussa pyöri jälleen Ollen ja Boelin kotivideo sekä 
tuorein lisäys, jossa Boel istuu pihakeinussa Vera-Pollyn kanssa Gaddesannan mökin edustalla. 
Videolla on myös mukana Pollyn tuorein kappale Vem uppfann kärleken. Kappaleen jälkeen pastori 
lisäsi, että eiköhän se ole hyväsydäminen Boel Sarah Hellou-Stenig. 
 
Perinnönjaossa Jessica sai mummin lupaaman kultasormuksen, josta hän on todella ylpeä ja aikoo 
säilyttää sitä lukitussa korulippaassa. Jessicalla ei ole tapana käyttää koruja. Hänellä on korulippaassa 
interaktiivinen horoskooppiriipus, jossa tuikkii neitsyen tähtikuvio. Näyttöruutu toimii valovoimalla. 
Ukki testamenttasi Mirolle tinasormuksen koska tämä on ensimmäinen miespuolinen lapsenlapsi. 
Ollen mielestä tinasormus pystyy parempaan kuin timantti ja kultasormukset. 
 
Januarissa Jessican luokalla aloitti uusi oppilas; mustatukkainen Bella-Gerd Karlsson, jota kutsutaan 
vain Bellaksi. Hänen kanssansa Jessie viihtyi hyvin ja välitunneilla he kävelivät koulun lähialueilla. 
Eräänä talvipäivänä he kävivät kaupungintalolla tervehtimässä Ragnhildia. Oikeastaan Jessica yritti 
hakea kesätyönaikaiset sepitykset takaisin mutta turha vaiva, sillä itsepäinen Ragnhild ei suostunut 
edes näyttää sepityksiä. Hän väitti kivenkovaan, että piirustukset olisivat parhaillaan nettiarkistossa ja 
osoitteen väitti unohtaneen. Tähän Jessica ei usko sillä hän tuntee liiankin hyvin tämän lihavan akan 
kujeet. Sitten Ragnhild kehotti kurkistaa IT-osastolle, jossa Olga Lindberg ja Robert Kopp yhä 
työskentelevät. Robert ilahtui ja Olgalta pääsi rykimiskohtaus, kun tämä kuvankaunis blondityttö 
ilmestyi osastolle. 
Vaikuttaa siltä, että Olga kadehtii Jessican kauneutta, kun hänellä itsellä on noita-akkamainen 
kyömynokka sekä punertavan suttuiset kasvot. Kun Olga näkee Jessican, niin silloin hänen 
korvissansa alkaa kuulua käsittämätön kaapinoven narina ja kurkusta tulee väkisin rykimisääni.  
 
Välitunneilla Jessica ja Bella tapaavat rupatella niitä näitä. Eräänä päivänä Jessie ehdotti Bellalle, että 
tämä voisi alkaa kirjoittaa omaelämänkertaa. Bella vastasi, ettei ole kovinkaan lahjakaskirjoittaja. 
Jessica itse innostui entisestään omaelämänkerran kirjoittamisesta, vaikka häneltä puuttuukin hyvä 
saneluohjelma. Hän aikoo yrittää sanella tarinansa hankalalla Startexter-Talk ohjelmalla mutta sen 
käyttö vaatii todella hyvät hermot. Joskus hän on naputellut tarinoita aataminaikaisesti näppäimistöltä. 
Ärsyttävintä ovat virhelyönnit niin, että jatkuvasti saa olla korjaamassa virheitä. Saneluohjelma olisi 
kätevä, jolloin voisi yksinkertaisesti sanella kertomuksen sisällön ja kone kirjoittaisi hänen puolestaan. 
 



Aprillissä oli taas toimintarajoitteisten yhdistyksen diskoilta Mellerudissä, Marcusdalskolanin 
liikuntasalissa. Robertin vuoksi Jessica tahtoi sinne ja pyysi jälleen äitiä kuskiksi, kun ei vieläkään ole 
saanut ajokorttia. Äskettäin hän selvitti teoriakokeen mutta se ei riitä ajokorttiin. Inssiajo pitäisi vielä 
suorittaa, ajattelee Jessica.  
 
Tietenkään hän ei mainitse sanaakaan komeasta Robbanista vaan perustelee, että olisi kiva nähdä 
millaista olisi kyseisessä diskossa, kun sinne suurin osa luokkakavereista menee.  
 
Tiskijukka kuulutti, että Robert Johansson ja Minette Ericsson ovat juuri menneet kihloihin. Se 
tarkoittaa sitä, että jälleen Jessica on jäänyt toiseksi. Hän kuitenkin onnitteli rakasta Robertia 
kihlauksen takia, vaikka pinnan alla kiehui mustasukkaisuus. Samaan aikaan kihloihin meni myös Tim 
Hansen tasapaksun Petra Berglundin kanssa. Saa nähdä miten pitkään Hansenin kihlaus säilyy koska 
tämä on melkoinen flirttiperse ja impulsiivinen. Tim on suunnitelmissa lukion jälkeen aloittaa Varan 
kansankorkeakoulussa mutta ensin hän aikoo miettiä asiaa. 
 
Majn alussa oli Jessican vihoviimeinen lukiomatka, joka tällä kertaa tehtiin Skandinavian 
pääkaupunkiin. Tälläkin kertaa he ovat yhden viikon.  
Jessica ei saanut omaa huonetta koska pedagogit olivat huomanneet, että hyvinhän edellisellä 
lukiomatkalla meni huoneen jakaminen. Tälläkin kertaa hän jätti silmälasit kotiin, jotta olisi 
luonnollisempi. Tällä kertaa pedagogit eivät enää välittäneet blondin silmälasirumbasta. Hieman he 
puistelivat päitään, kun tyttö oli ilman rillejä. He ovat huomanneet, ettei tyttö ole umpisokea.  
 
Koulumatka alkoi Björndalsgymnasiumin sisäpihalta varsinaisen lukiospesiaalikoulurakennuksen 
edustalta. Rakennuksessa on Professional Training ja Activity Training sekä 
ammatinvalinnanpedagogi Ester Hanssonin konttori. Näillä osastoilla opiskelee enemmän tai 
vähemmän funktio- ja liikuntarajoitteisia, kun taas Jessican luokalla on lievästi älyllisesti 
toimintarajoitteisia. Jessica on luokan älykkäimmistä oppilaista niin, että joskus pedagogit ovat 
pähkäilleet, että mitä ihmettä blondi tekee spesiaaliluokalla. Kyllä hänellä on joitakin älyllisiä 
heikkouksia kuten esimerkiksi impulsiiviset älynväläykset, jotka ovat vähenemään päin mutta kyllä niitä 
vielä esiintyy.  
 
Koulumatka tehtiin Martina Wallinin turistibussilla. Kyseessä on ikivanha paikallinen bussiyhtiö, jolla on 
myös koulukuljetuksia. Yhtiön perusti kauan sitten muuan parrakas Mats Wallin.  
 
Jessican luokka asui huoneistohotellissa keskellä Christianiaa. Enää vuosiin siellä ei ole ollut 
huumeita, ei ainakaan laillisesti.  
Nuorisohotelli on kuusikerroksisessa talossa, joka muistuttaa melkoisesti Kristianstadin kerrostaloa. 
Christianista Jessicalle muistui mieleen Kristianstad ja fundeerasi itse mielessään, että vieläköhän 
Nisse asuu siellä ja onkohan sininen valonlähde vielä Paradisvägenin vintillä.  
 
Huoneistohotellissa on kolmen huoneen asuntoja. Yhdessä huoneista Jessica, Yana ja Bella-Gerd 
yöpyivät ja toisessa nukkui bussikuski Martina.  
Bussikuskilla oli oma huone koska tämän pitää hoitaa ajopiirtureiden lomakelaitteita, jotta Tvåstadin 
kaupungilta saisi matkakorvauksen. Hän on yksityisyrittäjä. Bussin kyljessä lukee vihreällä pohjalla 
keltaisella Wallins persontransport AB. Firma on kulkenut suvussa.  
 
Christianiasta on kävelymatka Copenhagen Cityyn, joka on Centstadin läntinen vanha keskusta. 
Itäinen vanha keskusta on Malmö City. Uusi keskusta on Juutinrauman salmen alapuolella, 
merenalaisessa kauppakeskuksessa, jossa on valtava tunneliverkosto suurmyymälöineen sekä 
metroratoineen. Juutinrauman siltaa on levennetty. Siltalevyn alapuolella menee Euroopan pisin 
merenpäällä kulkeva kävelykatu, samanlainen kuin Tvåstadin Stallbackan siltalevyn alapuolella mutta 
paljon pitempi. Siltalevyn alapuolella olevalla kävelysillalla on sateellakin mukava kävellä, kun siltalevy 
tarjoaa sadesuojan. Sillalla ajokaistojen välissä kulkee huippunopea paikallisjuna Centstad Express. 
Sillalle pääsee tätä nykyään ilmaiseksi. Siltamaksu sisältyy liittovaltion tieveroon. Koko federaation 
alueella ei enää ole tietulleja. 
 
Jessicalla oli mukana multimediakamera, josta pedagogit olivat tohkeissaan, kun koulumatka taltioituu 
videolle. He päättivät antaa hänelle erityisen hyvän päästötodistuksen, kun ihan oma-aloitteisesti otti 
multimediakameran mukaan. 



Robert, Werner, Tim sekä Kalle puistelivat päitään, kun pedagogit alkoivat määräillä Jessicalle, että 
mitä kannattaa kuvata. Robert kehotti Jessicaa olla kuuntelematta pedagogeja, sillä häntä vituttaa 
pedagogien määräily. Robban on kouluväsynyt mutta pakkohan on käydä lukiospesiaalikoulu loppuun, 
jotta saisi edes jonkinlaisen päästötodistuksen. 
 
Vuoden aikana luokkakaveri Suffel Olander hieman ihastui Jessicaan, kun tällä on aina niin hyvät jutut 
sekä hauskalta kuulostava Jämtlandin murre, jota hän sekoittaa Länsi-Götanmaan murteeseen. 
Suffelilla itselläkin on juuret Jämtlandissa, muttei osaa murretta. Myös Kallen juuret on lähtöisin 
Jämtlandista. Hänkään ei osaa Jämtlantia. Hänellä on kananmunankeltuaisen värinen lyhyt 
siilikampaus sekä runsaasti kesakoita kasvoillaan. Juuri kesakkojen sekä keltuaisen värisen tukan 
takia Jessica ei syty häneen mutta pitää kovasti jätkän vitsailuista. Suffel tapaa vitsailla Jessicalle 
muun muassa, että tämän ukko olisi huippunäyttelijä Georg Karporator. Jessicaa tämä huvittaa koska 
kyseinen näyttelijä on jo vanha ukko joka, näyttelemisen lisäksi tekee tutkivaa journalismia RTV4:lle. 
Ohjelma on nimeltä Karporatorilla on asiaa, ja on hyvin suosittu tavallisen rahvaan parissa, josta 
oikeistopopulistit ammentavat inspiraatioita koska ohjelmassa Georg Karporator tutkii 
epäoikeudenmukaisia viranomaispäätöksiä. Hän ei kuitenkaan ole populisti, mutta tietämättään on 
äärioikeiston ideariihenä. Tämän vuoksi viranomaiset tapaavat valittaa Allan Medialle, joka omistaa 
tämän Skandinavian suurimman kaupallisen televisiokanavan. Televisiojohtajana on humoristinen 
ruipelomainen Daniel Sjuksen. Hän on antanut viihdemoguli Kurt Passarelle paljon lähetysaikaa. 
Georg Karporatorin lähetysaikaa on lyhennetty, jotta viranomaiset pysyisivät rauhallisina, muttei hän 
kuitenkaan halua lakkauttaa ohjelmaa koska se aiheuttaisi katsojaraivon.  
Kurt Passaren ohjelmia kritisoi lähinnä feministit koska hänen ohjelmissansa tehdään pilaa naisen 
logiikalla sekä monissa Passaren viihdeohjelmissa entiset Miss Euroopat ja muut isorintaiset 
kaunottaret ovat seksisymboleina. 
 
Jessican multimediakamerasta oli koko viikon suora nettiyhteys suvun videosivustolle, jotta isä ja äiti 
näkisivät pääkaupungin maisemia. Jessica sekä monet muutkin haluaisivat käydä Euroopan 
pääkaupungissa, Brysselissä, mutta sinne on sen verran pitkästi, ettei viikonloppuna oikein viitsi lähteä 
niin kauas, vaikka koko matkan menee huippunopea X3000Pendolino. 
 
Jämtlandin mummi, Lisbeth, katsoi vuorokaudet ympäri lapsenlapsen viimeisen lukiomatkan. 
Lisbethia ilahduttaa se, kun Jessicaa ei viina kiinnosta. Hän näki kuinka Jessican luokkakaverit sekä 
pedagogit joivat hienoja viinijuomia. Jessie tyytyi vain German Colaan, jota myydään vain 
germaanisilla kielialueilla.  
 
Centstadin keskustassa on Skandinavian korkein tv-torni, jota he kävivät ihmettelemässä. Tornin 
puolivälissä on hopeanvärinen pallukka. Pallukan kohdalla on hieno ravintola. Tornissa sai teetättää 
itselleen valovoimalla käyvä videomedaljongin, jonka pienelle näyttöruudulle saa oman videokuvan. 
Jessica ei ostanut videomedaljonkia koska se oli hyvin hintava. Sen sijaan hän osti katukauppiaalta 
muinaisen tanskalaispoliisin koppalakin. 
 
Tätä nykyään koko Skandinavian poliiseilla on Euroopan liittovaltion poliisivoimien yhteiset uniformut, 
johon kuuluu tummansininen suikka. Suikan edessä on poliisin miekkalogo sekä lukee keltaisella 
Police, joka on myös uniformun rinnuksessa. Mellakkapoliisina toimii erityinen federaation 
santarmiryhmä, jonka alaisuuteen kuuluu rynnäkköpoliisi, Bear Goup.  
 
Kastrupin lentokenttää on hieman siirretty lännemmäksi koska entinen on käynyt ahtaaksi. Uusi 
lentokenttä on Vandbyn lähiössä. Siellä on suuri makeistehdas Farsan. 
 
Iltaisin hotellin olohuoneessa Jessica näytti videofilmaukset luokkakavereilleen, jotka katsoivat 
silmäkovana, että mitä kaikkea se blondi on mennyt kuvaamaan. Robertista, Kallesta ja Suffelista oli 
hirveää nähdä itsensä videolta. Jessica oli kuvannut koko ajan Robbania, jonka suupielessä väpätti 
sähkötupakka ja otsalla oli stressirypyt. Jessicaa kiihotti hänen otsatukkakiehkuransa sekä sileähkö 
poski. Suffelin mielestä hän itse muistuttaa ilmiselvää häpyä. 
Kallekaan ei ollut tyytyväinen omaan olemukseensa; hän on melkein tulipalo sammuttimen kokoinen 
jätkän pätkä. Werneriä huvitti oma olemuksensa; ihan kuin lipputanko olisi väkiporukan keskellä. 
Kukaan ei osannut aavistaakaan, että koko ajan kamerasta oli suoranettiyhteys Stenig Playhin. 
Jessica ei uskaltanut sitä paljastaa, ettei menisi viimeisetkin munansaannin toiveet. Pedagogeillekaan 
hän ei maininnut mitään, että koulumatka näkyy suorana nettilähetyksenä koska silloin 
todennäköisesti alkaisi melkoinen saarna salakuvaamisesta. 



 
Yöaikaan Jessica laittoi kameran lataukseen mutta silloinkin kamera kuvasi hotellihuoneiston keittiön 
tiskipöytää. Kun bussikuski kävi yöllä juomassa vettä rinnat paljaina, niin silloin hänkin esiintyi 
tietämättään netissä.  
Jämtlandin mummo oletti, että kaikki olisivat tietoisia suorasta nettilähetyksestä. Matkan alussa Tim-
Marcus ja Uno pelleilivät kameran edessä, kunnes apupedagogi Carllander kehotti olla nätisti kameran 
edessä. Seuraavaksi kun Jessica suuntasi kameranlinssiä kohti Werneriä, niin silloin tämä huudahti: 
"Jessie, sä pikku kummitus!" Seuraava hassu kohtaus on, kun Suffel ja Tim sanovat yhdestä suusta 
kameran edessä: "Jessie, sä oot tosi Sexy!" Jessica oli lähellä sensuroida tämän mutta päätti 
kuitenkin säilyttää, sillä totta kai on mukava kuulla olevan seksikäs ja toiseksi tämä näkyi netissä. 
 
Kamera tallentaa automaattisesti suoran nettilähetyksen Stenig Playn palvelimelle. Siellä on lähes 
rajattomasti kapasiteettiä. Kun luokkakaverit olivat nähneet itsensä videolta, niin siitä lähtien he 
alkoivat vältellä kameran edessä olemista. Robertia ja Suffelia ärsytti, kun jokaisessa otoksessa 
hänellä sattuu olemaan sähkötupakka suupielessä. 
 
Kallea häiritsee pätkämäisyyden lisäksi se, kun hänen silmänsä karsastaa melko lailla. Näyttää siltä, 
että hän olisi huumeissaan eli olisi löytänyt Christianiasta ikivanhan huumekätkön. 
 
Eräänä iltana, kun oli juuri syönyt hienossa ravintolassa nimeltä Restaurant Denmark, niin silloin 
Robert kysyi Jessicalta, jos tämä saisi pidellä häntä kädestä samalla kun he kävelevät bussille. 
Jessicaa alkoi ujostuttaa ja vastasi: "Tyvärr, mulla on painava kameralaukku!" Oikeastaan laukku ei 
painanut juuri mitään. Syynä oli vain ujous pitää idoliaan kädestä. 
 
Myöhemmin kun hän näki Robertin kulkevan käsi kädessä Bellan ja Yanan kanssa, niin silloin 
Jessicaa alkoi vituttaa ja tunsi, kuinka mustasukkaisuus alkoi nostaa päätään mutta onnistui 
peittämään tunteensa. Lohdullista oli se, kun Robert on kihloissa eli kädestä pitelemisestä ei ollut 
mitään sen suurempaa seksuaalista merkitystä. Totta kai sisimmässään Jessie olisi tahtonut pidellä 
idoliaan kädestä. 
Jessicalle muistui mieleen Euroopan kansalliseepoksesta rakkauskertomus hehkeästä Ellusta ja 
Jortsusta, jotka spontaanisti pitelivät toisiaan kädestä lounastunnilla. Ellu ja Jortsu ovat 
kansalliseepoksen sankareita aivan kuten muinainen rakkaustarina Romeosta ja Juliasta mutta Ellu ja 
Jortsu on modernimpi. Erona on se, kun nämä eivät olleet virallisesti parisuhteessa. 
Kansalliseepoksen tarinan mukaan Ellun ja Jortsun lähettyvillä ollut Erkku nauroi katketakseen ja 
sitten alkoi haaveilla uhkeasta Jimistä. Kaikkea tätä Jessica ajatteli samalla, kun käveltiin kohti 
hotellia.  
 
Eräänä iltana Jessica huomasi hotellihuoneessa, että Robert harrasti ryhmäseksiä Yanan ja Bellan 
kanssa. hän tahtoi mukaan mutta Robban valitteli, ettei hänen kalunsa ehtisi kolmanteen pimppiin. 
Tietenkin Jessie tuli mustasukkaiseksi mutta pystyi kuitenkin peittämään kuohuvat tunteensa. Häntä 
huvitti Robbanin tuhti vastaus, sillä hän rakastaa härskiä huumoria. Jessican kertomukset ovat 
suureksi osaksi melkoisia pornonovelleja ja koko ajan tulevat enemmän ja enemmän härskimmiksi.  
 
Torstaina alkoi kotimatka ja he jättivät Centstadin. He pysähtyivät Landseurossa, josta he menivät 
vesibussilla Venin saarelle, joka on keskellä Juutinraumaa. Saarella syötiin savustettua monnia 
Jessican suureksi kauhuksi. Onneksi oli tarjolla myös jämtlantilaisia Fullvuxen grillimakkaroita sekä 
kuuluisaa Gothenburgin sinappia. 
Saarella luokka oli koko päivän ja sitten mentiin takaisin mantereelle ja kotimatka jatkui kohti pohjoista. 
Viimeinen yö oltiin Helsingborgissa ikivanhassa Hotel Bristolissa. Hotellin lähikadut on tätä nykyään 
lasitettu. Hotellin vieressä on viinimyymälä Altia Shop, josta Jessica osti isälle ukrainalaista 
hedelmäviiniä. 
 
Perjantaina kotimatka jatkui. Bussissa seurue katsoi piirrosanimaation Meremees Arska, jossa 
nuorimies matkustaa keinuvassa katamaraanissa ja antaa rajusti ylen mutta sitten meri tyyntyy ja 
merisairaus helpottaa. Piirrosleffa on hyvin humoristinen niin, että oppilaita nauratti kovasti ja 
kotimatka sujui nopeasti. 
Anders oli tytärtään vastassa Björndalsgymnasiumin pihalla, jotta tämä pääsisi nopeasti kotiin.  
 



Junin alussa oli koulujen päättäjäiset. Nyt Jessica on käynyt nelivuotisen lukiospesiaalikoulun loppuun. 
Augustissa on aika alkaa etsiä töitä. Jessican kohdalla töitä on hyvin niukasti, joka johtuu 
spesiaalikoulutaustasta sekä parhaillaan vallitsevasta syvästä finanssikriisistä. 
 
Vuosi sitten oli koko Euroopan federaation parlamenttivaalit. Voittajaksi tuli Coalitions Party puolue. 
Pääministeriksi valittiin kyseisen puolueen lyhytkasvuinen ruipelomainen nelikymppinen Carlos Eskil 
Picture. Monen mielestä hän on vielä aivan liian pojumainen ja kokematon mutta ulkonäkö pettää. 
Hän on yllättävän älykäs. Hän itsekin on sitä mieltä, että pitäisi joskus hakeutua maineikkaaseen 
Tokion yliopistoon opiskelemaan lisää valtio-opintieteitä mutta nyt opiskelun tiellä on Euroopan 
pääministeriys. Jos hän eroaisi, niin silloin oppositio alkaisi räksyttää kuin mikäkin rakkilauma. Hän 
aikoo katsoa opiskelua seuraavien parlamenttivaalien jälkeen, jos silloin olisi vallanvaihto. 
Hän on niin älykäs, että melkein arvaa kansan kyllästyvän hänen sössöttävään puhetyyliin. 
Punavihreää oppositiota hän tapaa kutsua sössöttäen amerikanenglanniksi Red-Green Mixture. 
Opiskelusuunnitelmiaan hän ei sano ääneen, ettei puoluekaverit suuttuisi. 
Pääministeri Carlos Eskil vei tässä hiljattain Afrikan federaatioon liittymisjäsenanomuksen 
Johannesburgiin asti. Afrikan federaation päämaja sijaitsee eteläisessä Afrikassa Johannesburgissa 
näyttävässä lasirakennuksessa. 
 
Vuonna 2994 järjestetään koko Euroopan federaatiossa kansanäänestys Euroopan ja Afrikan 
federaatioiden yhdistämisestä, jolloin luotaisiin uusi Global Union. Tämä olisi hyväksi ihmisten ja 
tavaroiden vieläkin vapaampaan liikkuvuuteen, kuten poliitikot tapaavat sanoa tätä nykyään. 
Näyttää siltä, että kansanäänestyksestä tulisi hyvin tiukka; pohjoisessa on eniten vastustusta, kun taas 
etelässä vahvaa kannatusta. Ensin Afrikan federaation pitää muodollisesti hyväksyä Euroopan 
liittyminen Afrikkaan. Afrikan federaatio on jo jättänyt vastaavanlaisen liittymisanomuksen Brysseliin 
Euroopan presidentti Magnum Birchille. Afrikan presidenttinä on ruipelomainen Abdul Flurrylle. Hän on 
eurooppalaista virkaveljeään nuorempi. Alkuaikoina Abdulilla oli lyhyt musta tukka mutta sitten hän 
värjäsi tukan vaaleaksi. Magnum pitää kovasti lentopallon pelaamisesta. Abdul on intohimoinen 
keilaaja. 
Jäsenanomusten hyväksymiset ovat läpihuutojuttuja mutta demokratian vuoksi vaaditaan myös 
kansanäänestystä Euroopassa ja Afrikassa. Muutama vuosi sitten Karjalan tasavalta liittyi Euroopan 
federaatioon. Siellä tulee todennäköisesti ei-äänet voittamaan koska maahan sijaitsee kaukana 
Afrikasta. 
 
Jessica on Global Unionin vankkumaton kannattaja, jotta muun muassa banaanien hinnat laskisivat 
sekä olisi helpompi matkustaa Afrikan lämpöön. Koko Stenigin perhe on jäsenyyden kannalla. 
Todennäköisesti vanhempien myönteinen kanta on syynä Jessican myönteiseen kantaan.  
Felix ja Astrid ovat epäileväisiä jäsenyyden järkevyydestä koska vastustajat levittelevät kauhutarinoita 
kannibaalijoukoista, jotka hyökkäisivät Eurooppaan ja popsisivat eurooppalaiset suihinsa ja 
röyhtäisisivät päälle. Tämä tuskin pitää paikkaansa mutta Global Unionin vastustajat kivenkovaan 
trollaavat, että näin kävisi. He myös pelottelevat ihmisiä sanomalla, että Global Unionin herrat 
määräisivät, että jokaisen miehen sukupuolielimen tulisi olla tietyn mittainen ja suora. Jessica ei usko 
tällaisiin väittämiin, mutta kummitäti Astrid uskoo senkin edestä kauhutarinoihin ja on tiukasti Global 
Unionia vastaan. Tämä ärsyttää kummityttöä ja pelkää jos kummitäti aivopesisi isän ja äidin. Felix on 
kahden vaiheilla; hän ei oikein tiedä puhuuko vaimo totta. Felix unelmoi, että Global Unionin jäsenyys 
alentaisi banaaniliköörien hinnat. Hän on kova banaaniliköörien ystävä. Jos näin kävisi, niin silloin GU 
jäsenyys olisi hyvä juttu. 
 
Skandinavian edellinen presidentti oli Magnus Birka eli melkein Euroopan presidentin kaima. Hän 
harrastaa sählyä ja nyt kun hän jäi eläkkeelle, niin sählyn peluuseen on enemmän aikaa. 
Skandinavian presidenttivaalit pidettiin vuosi sitten samaan aikaan Euroopan parlamenttivaalien 
kanssa. Skandinaviassakin suunnitellaan luopua presidentin virasta koska presidentillä on vain 
edustuksellisia tehtäviä eli koristevirka kuten muinaiset kuninkaalliset. Magnus Birkan edeltäjä oli 
siilitukkainen Uno Goljat Kekk, joka menehtyi vuonna 2986 vanhuuden heikkouteen. 
 
Skandinavian presidentinlinna sijaitsee läntisessä Centstadissa, Själlannin saarella, jotta olisi lähinnä 
Brysseliä. Jotkut olisivat halunneet presidentinlinnan Skånen puolelle tai Tukholmaan. Viimeksi 
mainittu olisi ollut liian kaukana suuresta pääkaupungista. 
Viime vuoden presidentinvaaleissa voitti tukevahko Mårten Näckström, josta irvileuat vääntävät ilkeitä 
piloja koska äijällä on vino hymy sekä valtava vatsa. Seuraava presidentinvaali pidetään vuonna 2994 
eli Skandinavian presidenttikausi on neljä vuotta, ettei yksi presidentti ehtisi isotella ja ahmia valtaa. 



Mårtenin haastajaksi on jo kaksi ehdokasta; istuva presidentti ja robottiministeri, joka on ensimmäinen 
itsenäisesti ajatteleva tekoälyrobotti. Saa nähdä, uskaltavatko skandinaavit äänestää presidentiksi 
konetta. Varmasti robotti selviäisi presidenttinä koska laiskahko Magnus Birkakin selvisi hyvin. Hän 
tapasi usein käydä silloisessa USA:ssa katsomassa ärhäköitä sähkömoottoripyöriä kansan piikkiin. 
Robottiministerillä on korkeat kannatusluvut niin, että saattaa käydä niin, että Skandinaviasta tulee 
maailman ensimmäinen valtio, jossa on robottipresidentti.  
Vaalivuonna Mårten Näckström Eva vaimonsa kanssa aikovat osallistua television parintuntemisleikki 
Bekant historia Show’hun, jossa he haastavat robottiehdokkaan.  
Bekant historia Show pyörii kansallisella EBU TV2:lla, jonka juontaa lihavahko Tina Björkskog ja Julia 
Hallén. Julia on ylitaiteellinen laulaja, jolta äskettäin ilmestyi ainoa hittibiisi; Frostblommor. Monen 
katsojan mielestä Julia on lesbomaisen imelä.  
 
Tällä hetkellä robotti on kansanedustajaministerinä, jonka tehtäviin kuuluu kerätä kansan ajatuksia eri 
asioista. Skandinaviassa sekä muissakin liittovaltion osavaltioissa suurin valta on senaattorilla, joka on 
entinen pääministerin virka.  
Skandinavian senaattori on ruipelomainen Eskil Sved, joka on näyttänyt vihreää valoa Euroopan 
pääministeri Carlos Eskil Picturelle, että Global Union olisi hyvä juttu ja lupasi järjestää siitä 
kansanäänestyksen syksyllä 2994 eli samanaikaisesti muun Euroopan kanssa. 
Skandinavian edellinen senaattori oli Karl And jota kutsuttiin vesilinnuksi koska And tarkoittaa sorsaa. 
Hän oli tyypillinen byrokraatti eikä pitänyt vesilintupiloista. Karl Andin edeltäjä oli Harry Holmgren, joka 
oli kova silakoiden ystävä. Monesti hän tapasi käydä syömässä silakkagratiinia kulttuuriministeri 
Ulrikan luona koska tämä osasi tehdä hyvää kalagratiinia. Siitä alkoi yleinen pilailu Holmgrenin ja 
Ulrikan silakoista. 
Skandinavian senaattiparlamenttitalo sijaitsee myös läntisessä Centstadissa Frangén vejn varrella. 
Parlamenttitaloa vastapäätä on Simon Frangénin moottoripyöräpatsas sekä konferenssi- ja 
konserttitalo Scandiahuset. Parlamenttitalo on valtava palatsimainen rakennus, jonka julkisivulla on 
korkeat Skandinavian lipun väriset pylväät. Lipussa on värit punainen, keltainen, valkoinen ja sininen. 
 
Junin lopulla Edward, Erin ja lapset tulivat kylään. Tätä hetkeä Stenigit ovat odottaneet kuin nousevaa 
kuuta sillä Hallonbosta käy aivan liian harvoin vieraita. Kesävieraat tulivat junalla koska Edward ei 
oikein uskalla lähteä pidemmälle matkalle vanhalla kuluneella Hayosikollaan.  
Ensin he menivät Tvåstadin ohi Falkenbergiin Mats-Stefanin ja Pollyn luokse. Isäntäväellä ei ollut 
paljoakaan aikaa harvinaisille kesävieraille työkiireiden takia.  
 
Polly on sanoutunut irti leikkikoulunpedagogin virasta ja aikoo kokopäiväisesti satsata laulajan uraan, 
sillä hänen esikois-musiikkikalikkansa on myynyt kultaa. Todennäköisesti myös hänen uusin 
äänitteensä Vem uppfann kärleken, möisi hyvin. Polly on parhaillaan väsäämässä uutta laulua, 
Vindklockor, josta tulee myös samankaltainen sähäkkä iskelmäkappale kuin kaksi ensimmäistä. 
Edward ja Erin fanittavat kovasti Pollya koska hänellä on erikoinen lauluääni, hieman käheähkö, muttei 
kuitenkaan mikään whiskyääni. 
 
Tätä nykyään Mats-Stefan ja Polly asuvat Falkenbergin ulkopuolella merenrantahuvilassa. He ovat 
pitkään säästäneet tähän loistotaloon. Pollyn äänitemyynnistä saaduilla rahoilla he onnistuivat maksaa 
huvilavelan kokonaan. Pihalla on pienoiskylpylä jonka, Olle rakensi edellisen vuosikymmenen lopulla 
ja se kuljetettiin suurella peräkärryllä Falkenbergiin. Minikylpylä on leikkimökin kokoinen, jossa on 
suuri poreallas sekä robottihieroja. Seinässä olevasta kaapista tulee esiin robottikäsi, joka alkaa hieroa 
selkää, kun painaa kaukosäätimen nappulaa. Tämä minikylpylä on todella Ollen taitonäyte; hän itse on 
asentanut robottihierojan koneiston. Hänellä oli kasa elektroniikasta kertovia lukulaitteita itseoppinut. 
Harmi kun vei minikylpylärakennustaidon mennessään hautaansa.  
 
Minikylpylä sai julkisuutta, kun vuokralainen Eric Björknäs filmasi rakennusvaiheita ja lähetti 
filmauksen TTELA lukulaitelehden toimitukseen. Niihin aikoihin Ericillä oli oma kolumni 
paikallislehdessä, jossa hän kertoi, vaikka mitä potaskaa nimimerkillä EB. Kyseinen juttu oli hänen 
ainoa asiallinen julkaisunsa. 
Aikaisemmin Olle oli rakentanut samanlaisen minikylpylän omalle mökille Gaddesannaan. Siitä tuli 
hyvin suosittu naapurien parissa, erityisesti Örjanssonin perhe sopi Ollen kanssa, että he saisivat 
kylpyajan aikaisin lauantai-iltapäivällä. Tässä kerran Elliott pissasi porealtaaseen eikä siitä hiiskunut 
kenellekään. Kun Olle oli istahtanut porealtaaseen, niin silloin naapurin poika kurkki tirskuen 
ikkunasta. 
 



Huvilan Mats-Stefan ja Polly ostivat vuonna 2988 ja aluksi se oli pelkkä kesämökki, jota Annki ja 
Anders kutsuivat rypypaikaksi koska se sijaitsee aivan merenrannalla niin, että saa melkein rypeä 
merilevän seassa. Viime vuonna Mats-Stefan ja Polly muuttivat huvilaan, kun he olivat maksaneet 
huvilavelan kokonaan. Mats-Stefan on ylpeä laulavasta akastaan.  
Huvilalla on mukavan hiljaista koska Boxerin lähiössä on jatkuvasti järjestyshäiriöitä, kun turhautuneet 
ilmastopakolaisnuoret rähinöivät polttaen autonrenkaita ja haistattelevat virkavallalle. 
 
Olisi ollut tarkoitus, että Mats-Stefan olisi ajanut kesävieraat puoliväliin mutta suunnitelmiin tuli muutos, 
kun ykskaks auton jarrut hirttivät päälle, tai ainakin niin Mats-Stefan selitti naamapunaisena 
näköpuhelimessa. Hänellä on tätä nykyään vaaleanvihreä Ford Sims3000 urheiluauto. Hän on 
innokas autonvaihtaja ja useimmiten suosii Fordeja. Hän ei koskaan unohda, kun 2970-luvulla pikku 
Janina oli valittanut, kun raggarit huudattaa Fordejaan Hullsjö Siwan edustalla. Ehkä raggareita 
houkutti Mats-Stefanin auto. 
 
Andersin ei auttanut muu kuin ajaa Falkenbergiin asti hakemaan kesävieraat. Hänellä on tätä nykyään 
iso matkailuauto merkkiä Lëmua Tipo, jonka hän osti keväällä. Asuntovaunun hän myi koska se oli 
kulunut ja mikropiiritkin alkoivat olla hapettuneita. Ei kauaa nokka tuhissut, kun Anders Stenig 
kesävieraineen olivat Tvåstadissa.  
 
Kun isä ajoi pihaan kesävieraat kyydissä, niin silloin vanhimman tyttären polvet alkoivat tutista koska 
hän on ihastunut Fredrik-serkkuun. Ihastus heijastuu laulaja Fredrik Tjärmarkerista. 
 
Jessica avaa rohkeasti sydän pompottaen ulko-oven ja toivottaa kesävieraat tervetulleeksi. 
Häntä tekisi mieli halata Fredrikiä, muttei uskaltanut ja kehdannut, sillä se olisi voinut aiheuttaa 
melkoiset naurut ja ihmettelyt, kun tavallisesti hän ei harrasta halailua. Ainoastaan koulussa hän 
mielellään halailee jätkiä, joihin on ihastunut. Robert on suosiolla antautunut halattavaksi, sillä hänelle 
kaikki halaukset merkitsevät ystävyyttä, kun taas Jessicalle halaukset ovat osa esileikkiä. Hänellä on 
hirveä halipula. Nytkin käsivarret oikein nykivät halaukseen, kun katsoo Fredrikin kantavan laukkuaan 
sisälle autotallin suuresta ovesta. Kukaan ei tule talon paraatiovesta, jonka Jessica avasi.  
 
Halipulasta on äskettäin ilmestynyt rauhallinen iskelmäkappale, Krambrist, jonka esittää tv-ohjelmasta 
Bekant historia Show’sta tuttu Julia Hallén. Frostblommor kappaleesta on tullut suositumpi, koska se 
ei ole yhtä imelä kuin halipula.  
 
Annki, Anders ja Janina eivät oikein pidä Edwardin lasten käytöstavoista koska nämä ovat hyvin 
vaitonaisia eikä saa kunnon vastausta edes ruokapöydässä. Kuuluu vain epämääräistä muminaa 
jostain mössöstä. Annkia alkaa pikkuhiljaa vituttaa mutta pakkohan on vitutuksen peittää, kun veljen 
perhe käy aivan liian harvoin kylässä.  
Ehkä Edward ei halua kovistella lapsiaan koska heillähän on ankara mummi sekä tiukkapipoinen äiti, 
pohtii Annki samalla, kun yrittää keskittyä seurustelemaan harvinaisten kesävieraiden kanssa.   
Voi olla niinkin, että Edwardin kannabiskeksit ovat sekoittaneet hänen harkintakykyänsä, kuten Annki 
ja Anders pohtivat illalla sängyssä, jolloin vieraat olivat menneet nukkumaan matkailuautoon, jonne 
Annki oli tehnyt heille petin. Siellä onkin mukava nukkua, ihan kuin vierasaitta, ajatteli Annki.  
 
Viimeksi Edward kävi Tvåstadissa 2970-luvun lopulla ex-vaimo Marian kanssa. Silloin vanhin lapsista 
oli vielä Edwardin kivespussissa, josta tämä kuuli kuinka serkkutyttö leikki kastelukannun kanssa 
enonsa kanssa ja vetäisi äitiä bikineistä. Nyt sama serkkutyttö tahtoisi niin kovasti leikkiä serkkupojan 
kanssa ja antaa riisua rintaliivit. Jessica ei tohdi heittää minkäänlaista flirttiä Fredrikille, ettei vain 
paljastuisi ja sitten pikkusisko vislaisi kuin Urban. Olisi niin kiva olla kahdestaan tämän upea 
kroppaisen pojan kanssa, ajatteli Jessica samalla, kun istui olohuoneen nurkkanojatuolissa ja 
vaivihkaa ihaili Fredrikiä, jolla oli harmaa pitkähihainen paita. Pian Jessicalle alkoi tulla 
serkkuassosiaatio harmaasta väristä.  
 
Edwardin lapset lukivat enimmäkseen Jessican huumorilukulaitteita eivätkä mitenkään osallistuneet 
keskusteluihin. He hakivat varastohuoneesta, joka on autotallin perällä, kasan huumorilukulaitteita ja 
lueskelivat niitä matkailuautossa. Varastohuoneen hyllyyn Jessica on arkistoinut Tokig 
huumorilukulaitelehtiä. Hän on tilannut kyseisen huumorilukulaitelehden jämtlantilais-version. 
Hän ostaa silloin tällöin paikallisen Västra Götalands tokig lukulaitteen. Sisältö on lähes identtinen 
paitsi kieliasu ja paikalliset leffaparodiat. 



 Jämtlantilaisena Jessicaa kiehtoo Jämtlands Tokig koska murrehan on kotikieltä. Koulumatkalta hän 
osti Skånelaisversion. Själlannin saarella ilmestyy vastaavanlaisesti Själlands Tosset, jonka hän oli 
hyvin lähellä ostaa mutta tanskahan on aivan liian vaikeaa. Tekstistä ymmärtäisi mutta 
huumorilukulaitteissakin on myös puhuttuja osuuksia.  
Edwardin lapsiakin näkyi kiehtovan Tokig lukulaitteet. Heitä huvitti Länsi-Götanmaan murre. 
Jessicaa kiihotti koska myös rakkaalla Fredrikillä on samanlainen huumorintaju.  
 
Illalla kun vieraat olivat menneet nukkumaan matkailuautoon, niin silloin Annki ja Anders arvostelevat 
Edwardin lasten käytöstapoja. Tämä koski vanhinta tytärtä sydämeen, erityisesti kun isä ja äiti 
päivittelivät Fredrikin käytöstapoja koska tämä on lapsista vanhin ja odottavat tältä parempaa 
käyttäytymistä. Aikaisemmin Annki on pitänyt Fredrikiä fiksuna poikana. Anders naurahti: "Haha, tuo 
Freddekin on kuin mikäkin vitun äimänkäki!". Tämä nauratti Janinaa, kun aiemmin ei ollut kuullut 
kyseistä sanaa. Jessicalta meinasi päästä itku, kun isä tuolla lailla solvaa niin ihanaa maskuliinista 
Tjärmarkerin kaimaa. Totta kai myös hän ymmärtää, että enon lapset ovat liian vaitonaisia ja istuvat 
nenä kiinni lukulaitteissa. Hän tuomitsee ainoastaan Janen ja Andrewin käytöstavat mutta hyväksyy 
Fredrikin. 
 
Yöllä kun Jessica oli nukkumassa omassa huoneessaan, niin yhtäkkiä hän heräsi, kun huoneenoveen 
koputettiin. Salamana Jessie kietoi ympärilleen Preussin-punaisen aamutakin ja avasi oven. Fredrik 
seisoi oven takana. Hänellä oli yllään vain vaaleanvihreät nylonsortsit ja oli ilman paitaa. Pojan vaalea 
maha hieman pullotti seksikkäästi, ainakin Jessican silmissä. Häntä alkoi heikottaa ja jalat tutisivat. 
Hänellä kävi mielessä, jos paiskaisi oven kiinni mutta jokin hänen sisällänsä sanoi, että nyt hänen 
pitää olla kova pimu ja on päästettävä serkkupoika huoneeseen. Jessica kuiskasi: "Tule sisään!" 
Fredrik istahti sängynlaidalle, jolloin Jessie sulki varovaisesti huoneenoven. Fredde meni suoraan 
asiaan: "Lemmitäänkö?" Jessica napsautti oven lukkoon pienestä lukitusnapista, joka on perinteisen 
avaimenreiän kohdalla. Tätä nykyään sisäovissa ei ole avaimia eikä avainkortteja, ainoastaan pieni 
lukitusnappi. 
 
Jessie heitti nurkkaan aamutakin ja nyökkäsi: "Japp, haluan!". Sitten hän kapsahti serkkunsa kaulaan 
ja halasi lujasti. Fredde riisui Jessican vaaleanpunaiset pitsiset pikkuhousut. Jessicalla ei ollut 
yöpaitaa koska öisin hän yrittää totuttautua nukkumaan ilman paitaa ja sen vuoksi huoneen ovi on 
kiinni. Aamulla jos isä tai äiti tulisi huoneeseen herättämään, niin silloin hän tapaa vetää täkkiään niin, 
etteivät rinnat ja maha näkyisi. Tästä reaktiosta hän yrittää päästä eroon. Nyt Jessica ei tunne yhtään 
läskirumbaa serkkunsa kanssa. Hän on erittäin kiimassa. Hän tuntee, kuinka munasolu alkoi aktivoitua 
ja halusi painautua kiinni serkkuunsa samalla, kun korvissa alkoi soida kaiman Mynte og William 
teinirenkutus.  
 
Fredrik kiihottui serkkutytön valtavista rinnoista ja vaaleasta ihosta, jossa on runsaasti 
syntymämerkkejä. Jessica riisui serkkunsa vihreät sortsit ja sitten he painautuivat toisiinsa kiinni. 
Jessie tunsi, kuinka serkkupojan pippeli pujahti pimppiin. Hänen teki mieli kiljahdella mutta päätti pitää 
mölyt mahassa, ettei äiti ja isä sekä pikkusisko heräisi. pikkusiskon huone on seinän takana ja tässä 
uudessa talossa väliseinät ovat ohutta lastulevyä. 
Jessica tunsi, kuinka immenkalvo repesi ja se teki hieman kipeää mutta siitä viis välitti, kun kerrankin 
saa nussia. Tuskin hän uskoi silmiään, että hänelle suotiin tällainen mahtava tilaisuus rakastella 
suosikkiserkun kanssa. Saisipa vielä rakastella molempien Nissejen kanssa ja sitten kermana kakun 
päällä Robert, ajatteli Jessica Stenig samalla kun hän keikkui Fredrikin päällä ja välillä tämän alla. 
 
Vähän myöhemmin Jessica sanoi hiljaisella äänellä: "Du, minä voin tulla raskaaksi." johon Fredde 
naurahti: "Silloin saadaan lapsi!" johon Jessica: " Tämä on vakava asia." johon Fredde sanoi samalla 
kun halasi serkkuaan: "Niin on lapsikin mutta jos et halua lasta, niin tee abortti." Jessie nyökkäsi ja ei 
oikein tiennyt mitä sanoa. Olisiko abortti oikea ratkaisu? Hän sanoi ainoastaan, ettei abortti ole niin 
helppoa meille tytöille. Fredrik naurahti: "Naisen logiikkaa!" Fredrikillä oli tuuria, kun serkkutyttö on 
ylikiltti eikä osaa suuttua. Kyllä Jessica suuttua osaa, muttei helposti suutu idoleilleen. 
 
Jessica päätti pitää tämän salaisuutena koska viimeksi illalla vanhemmat olivat haukkuneet Fredrikin 
äimän käeksi ja nyt hän nussi saman äimänkäen kanssa. Jessica itse mielessään alkoi elätellä 
ajatusta, ettei tulisi raskaaksi. Hän ajatteli, ettei raskaaksi tule näin helposti. Jos haluaa raskaaksi, niin 
silloin pitäisi toden teolla rakastella, jotta haikara löytäisi osoitteen, ajatteli Jessica Stenig. Hän oli niin 
lemmenhumalassa, ettei kyennyt ajattelemaan loogisesti, että kyllä tämä on todellista yhdyntää ja 
siittiö ja munasolu ovat kohdanneet.  



Heti kun hänelle tulee raskausajatuksia, niin silloin hän alkaa haroa kasvojaan ja hiljaa itse mielessään 
hokea: "Slut, Slut... En tietenkään ole raskaana." Hänellä käväisi mielessä, jos muuttaisi serkkupojan 
kanssa yhteen, mielellään Hallonbohun, kun sieltä on ihania kesälomamielikuvia. Jo kaupungin nimi 
kiihottaa Jessicaa koska siitä hänelle assosioituu Fredrik-serkku. 
 
Lapsuuskodista muuttaminen on Jessicalle iso päätös, saati sitten muuttaa kauas Hallonbohun. 
Hän saattaisi myös muuttaa Kristianstadiin koska todennäköisesti siellä asuu yhä se superseksikäs 
Nisse, johon hän on kadottanut täysin yhteyden, vaikka yhteystiedot ovat kädenulottuvilla Enirossa.   
Hitusen verran helpompi olisi muuttaa Hallonbohun, muttei ongelmatonta hänen mielestänsä. Ensin 
hänen tulisi saada työpaikka, paljastaa ihastuminen serkkuunsa ja sitten vielä tämä mahdollinen 
raskaus. Kaikkea tätä Jessica miettii samalla kun makaa serkkunsa alla, omassa sängyssään. 
Hänestä tuntuu ihanalta, saattaisi jopa kuolla ihanan orpanansa alle.  
Jonkin ajan kuluttua Fredrik nousee serkkunsa päältä ja antaa pusun serkkutytön pullealle vaalealle 
poskelle ja sanoo: "Pitää mennä nukkumaan, ettei muut huomaisi, Natti Natti!" Jessie toivottaa 
makoisia unia ja päästää serkkunsa ulos huoneesta ja sitten sulkee huoneensa oven uudelleen.  
Hän nukahti hetkessä, kun rakastelu oli käynyt voimille. Aamulla hän pohti, että oliko Fredrik käynyt 
rakastelemassa vai oliko se vain pelkkää unta, siinä tapauksessa ihanaa sellaista. Jessica vakuuttui, 
että se oli vain unta ja se vaikutti siihen, että raskaus mahdollisuus alkoi haihtua mielestä. Kun hän oli 
nukahtanut, niin silloin hän näki eroottisia unia, jossa hänen pimpistänsä putkahti tyttölapsi, joka 
esittäytyi Eliniksi. 
 
Anders ja Annki ajelutti kesävieraita lähialueilla sekä länsirannikolla. Kesävieraita käytettiin myös 
Kanonbackenin huvipuistossa, joka on paljon suurempi ja mahtavampi kuin Liseberg.  
 
Liseberg on yhä olemassa ja sinne on vapaapääsy ja on Gothenburgin keskuspuisto. Siellä on yhä 
joitakin huvipuisto laitteita koska ne ovat kulttuurimerkittyjä. 
 
Kanonbackenin huvipuisto on Göta joen länsipuolella, Hisingenin kaupunginosassa. 
Edwardin lapset eivät näyttäneet iloisilta, kun pääsivät yhteen Skandinavian mahtavimmista 
huvipuistoista. Autossa he vain lueskelivat huumorilukulaitteita ja keskenään jotain supattelivat. 
 
Viikon kuluttua, Julin alussa Stenigit lähtivät Hallonbon matkalle. Samassa kyydissä meni Edwardin 
porukka. Anders oli ajatellut, että välillä Edward voisi ajaa mutta tämä oli vain toiveajattelua, sillä tämä 
oli jättänyt ajokorttinsa kotiin ja ottanut sen sijaan sotilaspassinsa mukaan, vaikkei sitä tarvitse. 
Ajokortista olisi ollut hyötyä, jotta Anders olisi voinut levähtää. Tietenkin häntä vitutti, kun aikuinen 
mies voi olla noin tyhmä. Erinilläkään ei ollut ajokorttia mukana. Annkilla se on aina mukana mutta 
näin isolla autolla hän ei ole tottunut ajamaan pitempiä matkoja. Onneksi Anders on kova automies. 
Hän nauttien sompaili ja kaasutteli. 
 
He menivät suorinta tietä. Puolivälissä, Taalainmaalla, on taukopaikka ABC Noppikoski, jossa oli 
hassu taikuri pukeutuneena punaiseen huppariin. Taikuri tuli Stenigin asuntoauton luokse näyttämään 
taikatemppujaan. Kun hän avasi lompakkonsa, niin sieltä leimahti tulenlieskat. Sitten tämä hassu 
taikuri kysyi englanniksi lähinnä olevalta Janinalta, että onko tuo hänen sulhasensa ja osoitti Fredrikiä. 
Janina vastasi naamapunaisena, että hän on vain serkku. Jessica tunsi mustasukkaisuutta ja toivoi jos 
taikuri kysyisi saman häneltä, jolloin hän olisi vastannut ehkä. Harmi vaan, kun taikuri ei kysynytkään 
häneltä ja meni seuraavan auton luokse tekemään taikatemppujaan. 
 
Jonkin ajan kuluttua matka jatkui kohti Hallonbota. Kun auto kääntyi Bäckenin kuluneelle 
omakotialueelle, niin silloin Jessica ja Janina ivallisesti naureksivat tälle vanhalle kaupunginosalle, 
jossa suurin osa kaduista ovat sorapintaisia. Annki kuiskasi tyttärilleen, että nyt suut suppuun ja toivoi, 
ettei veljen porukka kuullut.  
 
Perillä he leiriytyivät Edwardin autotallin edustalle. Edward ja Erin suorastaan vaativat leiriytyä heidän 
talonsa edustalla, jotta naapurit näkisivät, että heillä käy vieraita hienolla matkailuautolla. Länsi-
Götanmaasta on tullut Skandinavian hienoimpia alueita, kun taas Jämtlandilla on köyhämaine, joka 
johtuu tietenkin työnantajien vähyydestä. 
 
Kotiin päästyään Edward vei lapsensa ex-vaimonsa luokse, ettei tämä alkaisi syyttää häntä 
lapsikaappauksesta. Hän tuntee liiankin hyvin entisen akkansa ja ex-anopin kujeet. 



Edwardia sekä muita sukulaisia ihmetyttää, kun Maria on viime aikoina ottanut takaisin oman 
sukunimensä Löfvén. Lisbeth on arvellut, että ehkä Maria-rouvalle ei kelvannutkaan Lillnysta ja hienoa 
sen olla pitää, kuten hän on monesti todennut. Arveltiin myös, että ehkä Signe vaati tytärtään ottaa 
takaisin tyttönimi. Lapset sentään saavat pitää isän sukunimensä koska sehän on osa heidän 
identiteettiään. Lillnystaneilla on iso pottunokka ja miespuolisilla esiintyy paljon kaljupäisyyttä ja naisilla 
riippurintaisuutta, vaikkei kenelläkään ole silikonia.  
 
Lisbeth oli iloinen, kun vihdoinkin Edward, hänen suosikki henkireikänsä, palasi kotiin. Sillä välin, kun 
Edward oli lomailemassa, niin silloin Sven-Emil kävi äidin luona annostelemassa lääkkeet. 
Lisbeth ei ole oikein tyytyväinen Svenneen koska tämä stressaa aivan liikaa ja päästelee vähän väliä 
pierulta kuulostavia ääntelyitä sekä pukeutuu huonosti; housujen vetskari tahtoo olla raollaan sekä 
paidan kaulus repsottaa miten sattuu. Äijän kengät näyttävät siltä, että niillä olisi astuttu miinaan. 
 
Edward toi vanhalle äidilleen lääkkeeksi rommia, jota tämä voisi ottaa nukkumaan mennessä mutta 
siitä Lisbeth ei ollut yhtään mielissään ja käski viedä pullon hevonkuuseen. Pullo jäi kuitenkin Lisbethin 
kahvipöydälle. Illalla nukkumaan mennessä Lisbeth pohti kuumeisesti, jos ottaisi snapsin, muttei 
uskaltanut, jos menettäisi taivaspaikansa.  
Aamulla kun Stenigit tulivat käymään hänen luonansa, niin silloin Lisbeth antoi pullon Andersille ja 
kehotti, ettei koskaan enää tuotaisiin viinaa tähän taloon. Anders laittoi kiittäen rommipullon 
povitaskuunsa. Illalla rommi juotiin poromakkaroiden kyytipoikana. 

 
Tänäkin kesänä Stenigit olivat Hallonbossa vain yhden viikon. Kotimatkan he tekivät itärannikon kautta 
koska siellä asuu Monique-Karin ja Jörgen. Sitten he ajoivat E4tietä Itä-Götanmaalle ja sieltä Kalmariin 
katsomaan lyhytaikaista kotikaupunkia. Jessica filmasi multimediakamerallaan Kalmarin 
kaupunkimaisemaa. Vuonna 2979 he eivät paljoakaan ehtineet kuvata, siispä nyt Jessica päätti 
dokumentoida kaupunkia, joka on melko lailla muuttunut vuosien saatossa.  
Filmauksen taustalla Janina kiroilee, että taasko samperin kamera on päällä. Jessica ei raski poistaa 
taustalla olevia kiroilukohtauksia, sillä jokainen yksityiskohta on tärkeä osa kesälomafilmiä, jota hän 
käyttää kertomuksia sepittäessä.  
 
Kalmarista he ajoivat Smoolannin halki kohti pohjoista, vaikka Jessica olisi tahtonut käydä kiimaisessa 
Kristianstadissa mutta Anders ei jaksanut eikä uskaltanut ajella ympäriinsä, ettei vain vanha salarakas 
äkkäisi häntä, jos tämä yhä asuisi kaupungissa.  
 
Kun Jessica lausuu vanhemmilleen Kristianstadin nimen, niin silloin hän tuntee lämpöä kasvoillaan ja 
kaupungin nimi tulee suusta hyvin nopeasti.  
 
Viimeinen yö oltiin Jönköpingissä Vättern-järven rannalla. Päiväsaikaan rannalle on pieni pääsymaksu 
mutta illalla sinne on vapaapääsy. Jessica kävi katsomassa punaista maksuparakkia ja sen seinällä 
olevaa digitaalista ilmoitustaulua. Taulussa luki, että viereisellä tanssilavalla olisi seuraavana 
viikonloppuna suurtanssit. Tanssittajana on suosittu tanssiorkesteri Jane Skrapa & Co.  
Jessica ajatteli samalla kun luki tanssi-ilmoitusta, että olisi kiva tanssia Skrapan tahtiin Fredrikin tai 
Robertin kanssa. Sitten hän teippasi keskelle digitaalista ilmoitustaulua pienen paperilapun, jonka hän 
oli autossa kirjoittanut salaa; Lähettäkää Radio Götasvågoriin musiikkitoiveita! Lappuun hän oli 
kirjoittanut radioaseman yhteystiedot. Hän halusi mainostaa kotiseutuaan ja Bertan iltaohjelmaa. 
Yhä torstai-iltaisin Jessica tapaa kuunnella Trollia. Toisessa radiossa hänellä on samaan aikaan päällä 
julkisenpalvelun Radio 4 West. Molemmat iltaohjelmat ovat yhtä hyviä. 
Joka Juli Radio Götasvågorissa on maratonlähetys Suomenlaivalta, joka on yhteislähetys 
pohjoissuomalaisen Radio Pohjolan kanssa. 
 
Lappusen kiinnitettyään ilmoitustaululle Jessica lähti talsimaan maksukopilta kohti tanssilavaa, jossa ei 
näkynyt ristinsieluakaan. Viikonloppuisin tanssilava kuhisisi väkeä.  
Samaan aikaan matkailuautossa pikkusisko huomasi, että isosisko laittoi jotain ilmoitustaululle ja meni 
katsomaan. Heti hän tunnisti siskonsa käsialan ja otti lapun ja näytti sen äidilleen. 
 
Kun Jessica oli palannut kierrokseltaan, niin silloin pikkusisko sanoi haukotellen: "Täällä on näköjään 
ollut muitakin Tvåstadista, jotka näköjään fanittavat Radio Götasvågoria!"  
Annki näytti vanhimmalle tyttärelleen lappua ja sanoi vihaisesti sähkötupakka suupielessä väpättäen: 
"Helvetti tyttö, tuo oli kyllä lapsellisesti tehty, kun laitoit lappusen ilmoitustaululle!"  



Jessie punastui ja änkytti: "Neee, en ole laittanut... Täällä on vissiin käynyt muitakin tvåstadilaisia!" 
Annki tuntee liiankin hyvin tyttärensä kujeet. 
Anders oli hiljaa eikä puuttunut keskusteluun. Häntä hymyilytti, kun tytär oli jälleen kirjoittanut 
lapsellisen lappusen eikä osaa aavistaakaan mitä tapahtuu syksyn aikana ja mitä on tapahtunut 
edellisellä syksyllä. Anders ja Annki eivät myöskään osaa aavistaa, että tytär on ollut 
sukupuoliyhteydessä äimänkäen kanssa. 
 
Aamulla herättyään aamu-uinnin jälkeen he jatkoivat kotimatkaa. Tvåstadiin ei enää ole pitkästi. 
Kun Tvåstad lähestyi, niin silloin Radio Falköpingin taajuus alkoi häipyä, jolloin Jessica kehotti äitiä 
virittää autoradio Götasvågorin taajuudelle. sisko naurahti, että sinnehän se lappunen oli lähdössä. Äiti 
vihaisesti mulkaisi Jessicaa, joka puolestaan punastui, kun pikkusisko herätti karhun. Toivottavasti 
Jessica muistaisi koko syksyn, että millainen häpeä voi seurata lappusten kirjoittamisesta. 
 
Augustissa Jessica kävi Work Officessa kysymässä töitä. Ei ollut yhtään vapaata työpaikkaa. 
Työnvälittäjä ehdotti, jos hän voisi työpaikkaa odotellessa mennä muutamaksi viikoksi takaisin lukioon. 
Jessicalla ei ollut mitään sitä vastaan koska silloinhan tapaisi sen ihanan Robertin. 
Work Office on liittovaltion työvoimatoimisto, jonka Tvåstadin konttori on keskustassa, Anes vägillä. 
 
Kun Jessica ilmestyi lukion kotitalousluokkaan, niin silloin luokkakaverit ihmettelivät, kun hän 
vapaaehtoisesti palasi takaisin. Hän selitti, ettei aio pitkään homehtua täällä ja iski silmää Robertille, 
joka sanoi, ettei hän ainakaan olisi tullut takaisin koulunpenkille. Bella kysyi, että joko hän on aloittanut 
omaelämänkerran kirjoittamisen. Jessica vastasi, että on kirjoittanut noin seitsemän sivua. Sitten Bella 
auttoi häntä keksimään peitenimiä luokkakavereilleen, jotta sen voisi julkaista netissä. Bellasta tuli 
Isabella ja Jessicasta Sandra Tuppson. Robertista tuli Digitus. 
 
Septemberin puolivälissä ammatinvalinnanpedagogi Ester Hansson ilmoitti Jessicalle, että tämä saa 
nuorisoharjoittelupaikan Mellerudin sairaanhoitohallinnon hallintorakennuksesta. Tietenkin Jessica oli 
hyvin iloinen, kun työpaikka löytyi näin nopeasti eikä tarvinnut pitkään homehtua koulussa. 
 
Perjantaina hän tarjosi luokkakavereilleen pikkuleipiä ja sitten meni Work Officeen täyttämään 
tietokantoja sekä keskustelemaan työasioista. 
Maanantaina alkaa hänen ensimmäinen työnsä, josta hän on ylpeä, liiankin ylpeä sillä hänelle on 
nousemassa päähän johtajamaisia ajatuksia viimesyksyiseen tapaan. Hänelle muistui mieleen 
viimesyksyinen lapsellinen yrittäjäleikki. Hän on neljä viikkoa neljällä osastolla; siivousryhmä, 
kopiointikeskus, digimaster -osasto sekä tietoarkisto. Ensin hän on siivousryhmässä, jossa pitää 
opetella käyttämään moderneja siivousrobotteja, jotka kuuraavat virastotalon käytäviä. Tämä on 
tarkkaa hommaa sillä pitää tarkoin virittää tuntoelimet kohdalleen, jotta robotti pysähtyisi esteiden 
edessä. Robotin alla on juuriharjat, joiden välistä tulee pesuainetta. Tästä hommasta hän piti koska 
silloin ei tarvitse olla samassa paikassa koko päivää. Pitää vain valvoa robotin työskentelyä. 
Hän sai olla mukana siivoamassa Mellerudin entisen sairaalan tiloja, jonne piakkoin muuttaa 
Mellerudin hoivahallinto. Jessica siivosi miespuolisten siivousteknikoiden kanssa. Yksi heistä on 
Jämtlandista kotoisin oleva Birger Skalle, joka muistuttaa hyvin paljon Johan Götessonin akkaa mutta 
on huomattavasti laihempi. 
 
Kun Jessica pyyhki pois remonttipölyjä käytävän ovien korttilukkojen päältä, niin jostain syystä hänelle 
tuli assosiaatioita Fredrikiin. Hieman ulospäin työntyvät korttilukot aiheuttavat Jessicalle assosiaatioita 
serkkupoikaan, hänelle, joka laittoi hänet paksuksi. Raskaus on unohtunut täysin. Hän olettaa vatsan 
kasvun johtuvan vain lihavuudesta, sillä hän rakastaa nougatsuklaata. 
 
Hoivahallinnon tulevan rakennuksen takana on lasten- ja nuorten psykiatria, sama paikka, jossa 
Jessica joutui käymään äidin kanssa 2970-luvun lopulla. Hän tunsi ylpeyttä, että hänestä on tullut 
kunnollinen kansalainen ja jättänyt kolttoset sikseen. Toivottavasti tämän hän muistaisi koko syksyn. 
 
Jessican piti myös olla viikon ajan kahden miespuolisen siivousteknikon kanssa Tvåstadin entisen 
sairaala, NÄL:in tiloissa. Silloin hänellä oli lyhyt bussimatka. 
 
Tvåstadin vanhan sairaalan tiloissa on vastikään aloittanut yksityislukio Praktiska sekä 
aikuiskoulutuskeskus. Siellä on myös kunnallinen hoitolukio, jonka käytävillä Jessica näki upeita 
nuoria jätkiä, muttei kuitenkaan kehdannut alkaa flirttailla koska hänhän on töissä. 



Sisääntuloaulassa on Daily Activity ryhmä Café Solblomman, joka on muuttanut Tallbackenilta, jossa 
ryhmä on ollut monta vuotta. Tallbackenilla on yhä dementiakeskus asuntoloineen. Paikkaa on 
laajennettu päivätoimintaryhmien tiloihin niin, että kahvilaryhmä joutui muuttamaan entisen NÄL:in 
aulaan. NÄL:in sairaalatoiminta muutti vuodenvaihteessa 2988–89 vastavalmistuneeseen Brålanda 
sairaalaan, sairaala, jossa Olle ja Boel menehtyivät.  
Jos toteutuisi hoivareformi, niin silloin Solblomman muuttaisi Sunerin päivätoimintataloon, joka ehkä 
tullaan rakentamaan joko Lunden-Zumbyhyn tai Källstorp-Vårvikiin.  
 
Nyt kun Jessica on näin lähellä Björndalsgymnasiumia, niinpä lounastunnilla hän käväisi siellä 
tervehtimässä koulukavereitaan ja samalla leuhkimassa, että hänelläpä on normaalirajoitteisten 
työpaikka.  
 
Lukiota vastapäätä, Vänersborgsvägenin toisella puolella, on Brandoilin huoltamo, jonka edustalla 
Jessica kohtasi Robertin sekä Kallen. Hän kiitti sähköpostiviestistä jonka, Robert lähetti muutamaa 
päivää aikaisemmin Bellan ja Wernerin kanssa koska he kaipaavat häntä ja hänen hassuja juttujansa. 
Robert sähkötupakka suupielessä väpättäen kehotti kiittää myös Bellaa ja Werneriä.  
Jessica nyökkäsi ja juoksi päätä pahkaa vilkkaasti liikennöidyn tien yli ja meni tavalliseen tapaan 
sisäpihan kautta entiseen opinahjoonsa. Sisäpihalta pääsee suoraan toiseen kerrokseen. Lukion 
sisäpihalla on keinotekoinen mäenkumpare, jonka alla on parkkihalli.  
Käytävällä häntä vastaan tuli Werner, joka heti antoi kunnon halauksen. Nyt Jessica alkoi hieman 
ihastua tähän pitkäkasvuiseen vaaleasiilitukkaiseen jätkään. Myös pedagogit olivat ihan tohkeissaan, 
kun ihana Jessica näyttäytyi. 
 
Neljän viikon kuluttua oli aika siirtyä kopiointikeskukselle, jossa on enemmän työntekijöitä kuin 
Tvåstadin kaupungintalon kopiointikeskuksella; neljä naista ja yksi mies.  
Lounaan hän söi viimesyksyiseen tapaan JT Electronicsin ruokalassa. Hän huomasi, että 
vessanovessa on yhä vuosi sitten hänen liimaamansa Gumma Gummesson & Co tarra, joka tietenkin 
ilahdutti ja villitsi lapsenmielistä impulsiivista Jessicaa. 
 
Silloin tällöin hän kirjoitteli pieniä muistiolappusia, joita hän löysi sairaanhoitohallintorakennuksen 
aulassa olevasta nettikopista, jossa on sähköpostiautomaatti, jotta voi nopeasti lähettää sähköpostia. 
Lappusiin hän kirjoitti; Vaihtakaa logonne Gummesson & Co, sillä minä, mustatukkainen nainen olen 
firmanne uusi omistaja. Lappusissa Jessie väitti olevansa mustatukkainen, vaikka onkin vaalea, sillä 
hän ei halua kuitenkaan paljastaa identiteettiään. Se kuitenkin paljastui jo muutaman viikon kuluttua, 
kun ruokalan henkilökunta alkoi, salaa tarkkailla, että kuka kumma on niiden hassujen lappusten 
takana. Aluksi ruokalanväki naureskeli lappusille mutta sitten alkoi kyllästyä koska niitä ilmestyi 
lounasaikaan tarjottimien luokse sekä tiskin alkupäähän, juuri se kohta, joka yleensä on kassalta 
pimennossa. 
 
Torstaisin kun ruokalassa on hernekeittoa, niin silloin iltapäivisin Jessica päästeli hirveitä pieruja 
työpaikallaan niin, että kopiointikeskuksella oli melkoinen sumuverho ja hirveää 
kananmunapierulemua. Aluksi hän piereskeli vaivihkaa suhina pierulla mutta sitten mopo karkasi 
käsistä, kun työkaverit naureskellen haukkoivat henkeään. Jessica väitti kivenkovaan, että liimauskone 
se vaan haisee. Pian työkaverit alkoivat kutsua piereskelyä liimaamiseksi: "Lopeta liimaaminen, 
Jessie!" sanoi ruipelomainen Krista Johansson, joka eräänä päivä kertoi tuntevansa Robertin, muttei 
ole tavannut tätä vuosiin. Eräänä päivänä hän sanoi, että pikkupoikana Robban oli melkoinen 
pusukurkku. Tämä huvitti Jessicaa niin, että jälleen menetti kontrollin ja alkoi räkättää kuin 
vähäjärkinen. 
 
Kopiointikeskuksella Jessican piti tehdä suurin piirtein samaa kuin Tvåstadin kaupungintalon 
kopiointikeskuksella; rei'ittää ja nidota. Lisäksi hänen piti muovittaa lämpöilmahitsikoneella 
asiapaperiarkkeja sekä muistitikkunippuja muovikelmuun. Kun muoviin muodostui reikä, niin silloin 
miespuolinen kopiointiteknikko vitsaili, että sehän muistuttaa melkoisesti laulaja Leo Lavenin mahaa 
koska tällä on usein esiintyessään reikäinen paita. Jessicaa huvitti tämä kommentti. 
 
Neljän viikon kuluttua oli aika siirtyä digimaster -osastolle, jossa hänen piti kiillottaa ja puhdistaa 
sähköpostipalvelimia koska hänellä ei ole koulutusta niiden ohjelmointiin ja käyttöön eikä teknikot 
halua opettaa näin lapsellista likkaa ohjelmoimaan hienoja sähköpostipalvelimia. Osastolla on neljä 
postiteknikkoa, joista puolet on naisia ja miehiä. 
 



Täälläkin hän piereskeli ja erityisesti torstaisin niin, että ilmassa oli hirvittävää kananmunapierua. 
Muina päivinä hänellä oli vaikeuksia saada aikaiseksi pieru, niinpä hän nieleskeli ilmaa, jotta saisi 
aikaan kunnon hajut, jotta saisi nauraa työkavereiden reaktioille. Hänellä ei ollut pienintäkään järjen 
hiventä. Neljän viikon kuluttua, kun oli aika siirtyä tietoarkiston puolelle, niin silloin hän sanoi, että ehkä 
hän palaa takaisin, johon yksi teknikoista vastasi: "Nix, ei käy sanottiin osuuskaupassa!" jolloin hän 
heräsi ymmärtämään, että oli käyttäytynyt erittäin sopimattomasti. Piereskelyn hän lopetti mutta 
yritysleikkiä hän jatkoi, sillä tietoarkiston puolellahan hänen pitää kirjoittaa etikettejä muistitikuille, 
jolloin etikettien marginaaliin jää ylimääräinen tarrasuikale, johon hän kirjoitti viimesyksyiseen tapaan; 
Gumma Gummesson & Co. Etiketit hän liimaili ruokalan ulko-oviin, kun entiset oli poistettu. Hän oletti, 
ettei ole paljastunut, kun kukaan ei sanonut mitään. 
 
Tietoarkistossa on viisi arkistonhoitajaa, joista yksi on arkistopäällikkö Berta Skåån. Bertan konttorissa 
on rummut, joilla hän työtehtävien lomassa soittelee. Jos joku kysyy, että minkä tähden hänellä on 
rummut työpaikallaan, niin silloin hän aloittaa hirveän syvällisen selittämisen, että rummuttaminen on 
hyväksi ihmisluonteelle. 
 
Esimiehet ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että on parempi antaa Bertan olla rumpuineen omissa 
oloissaan tai muuten tämä ruipelomainen nainen alkaisi filosofoida kuluttaen toisten kallista aikaa. 
Pääsee paljon helpommalla antaa hänen rummuttaa itselleen hyvinvoinnin. Tämän vuoksi hänen 
konttorinsa seinät on äänieristetty, ettei rummutus häiritsisi toisia. Bertan aviomies Arthur Skåånilla on 
konsulttialanyritys, nimeltä Cogito Inc. Myös hän on omituinen ja tapaa tehdä, vaikka mitä hullua 
filosofian nimeen. Muutama vuosi sitten Cogito oli konkurssin partaalla ja firmaan palkattiin 
yrityssaneeraaja mutta siitä ei mitään tullut, kun Arthur ihan koko ajan höpötti omiaan 
yrityssaneeraajalle niin, että tällä valui tuskan hiki. Saneeraaja ei koskaan saanut tietää mitä Cogito 
tekee ja minkä alan firmoista on kysymys. Paperilla Cogito on ajatushautomo. Tismalleen samanlainen 
ääliö on tietoarkistopäällikkö Berta. 
Bertalla on juustohöylää muistuttava hymy. Kun hän nauraa, niin silloin näkyy legopalikoita 
muistuttava hammasrivistö. Jessicasta Berta on ihan mukava, muttei pärjää Europowerin kaimalle. 
 
Jessica työskenteli enimmäkseen arkistonhoitaja Iro Vandellin kanssa. Hän jopa kehui Jessicaa 
rehdiksi duunariksi koska tämä on hyvin ahkera, kunhan vaan jättäisi lapsellisuudet pois. Irolla ei ole 
aavistustakaan Jessican lapsellisesta yritysleikistä mutta on huomannut tämän lapsellisen asenteen. 
Iro Vandell on tasapaksu ruskealiehuvatukkainen keski-ikäinen miekkonen. 
Tietoarkiston puolella hän ei tehnyt yhtään lapsellisuuksia paitsi, kun oli yksin tekstinkäsittelylaitteen 
äärellä, jolla hän kirjoitti etikettejä. Ylijäämä marginaaleihin hän kirjoitti kaikessa hiljaisuudessa 
mielikuvitusfirmansa nimen sekä muistiolappusiin, että hän olisi Gumma Gummesson. Lappusiin hän 
kirjoitti, että logot ja kyltit pitäisi vaihtaa muotoon Gummesson Co. Muutamia lappusia hän kirjoitti 
myös arkistonpuolella mutta arkistonhoitajat ymmärsivät hänen lapsellista huumoriansa. 
 
Tiistaina viikkoa ennen joulua Jessica kirjoitti viimeisen lapun, joka todella jäi viimeiseksi. On todella 
kohtalonivaa, kun hän sattui kirjoittamaan; Viimeisen kerran! Vaihtakaa logonne Gumma 
Gummessoniksi tai muuten poliisi tulee. Lapun hän laittoi tavalliseen tapaansa ruokalan tiskin 
alkupäähän, tarjotin pinon päälle. Tämä lappu oli henkilökunnalle viimeinen pisara ja ottivat yhteyttä 
sairaanhoitohallintoon ja kysyivät, että kuka on se nuori blondityttö, joka on ostanut lounasseteleitä ja 
luetteli kuponkien sarjanumerot. Oli helppo saada selville hänen henkilötietonsa koska hän osti 
lounasseteleitä sairaanhoitohallinnon reseptiosta. 
Vähitellen tieto levisi palveluryhmäpäällikkö Ann Johanssonille, jonka alaisuuteen kuuluu kaikki nämä 
neljä osastoa, joissa Jessica on syksyn aikana ollut. Ann Johanssonille oli suuri järkytys, kun Jessica 
ei ollutkaan luottamuksen arvoinen mutta kuitenkin hyvin ahkera, liiankin ahkera tekemään 
lapsellisuuksia, ajatteli Ann. 
 Iltapäivällä tämä lihava silmälasipäinen harmaalyhyttukkainen nainen meni tietoarkistoon ja sanoi 
Jessicalle, joka juuri silloin oli Iron konttorissa tätä odottamassa, jotta tämäkin saisi työtehtävät 
valmiiksi ja sitten he menisivät kellarissa olevaan arkistoon. 
Ann sanoi kuivalla äänellä: "Jessica, torstaina sinun pitää mennä ammatinvalinnanpedagogi Ester 
Hanssonin konttoriin keskustelemaan asioista!" Jessica änkytti, että mistä mahtaa olla kysymys. 
Ann ei vastannut mitään vaan lähti puuskuttaen ja ähisten kävelemään kohti viereistä siivekettä, jossa 
on hänen työhuoneensa. Kävellessä Ann hyräili ja rallatteli ikivanhaa kansanlaulua suutari Antonista ja 
päälle hoki; Lalalalaa! 
 
. 



Tietoarkiston konttorit sijaitsevat rakennuksen keskiosassa. Tietoarkiston käytävälevennyksellä on 
piskuinen kirjasto. Berta Skåånin ja Iron konttorien ikkunat ovat sisäpihalle päin. Konttori, jossa 
Jessica istuu, on pohjoispuolella, melkein Ann Johanssonin konttori siivekettä vastapäätä.  
 
Parhaillaan Berta oli vetämässä rumpusoolot eikä kuullut pomonsa keskustelua. Ann ei välitä 
rummutuksesta koska on tottunut moiseen möykkään, muttei neiti Stenigin lapsellisuuksiin. 
 
Kahvitauolla Jessica meni pomon konttoriin kysymään, että mistä mahtaa olla kysymys. Hänellä oli 
lievä aavistus syystä, muttei tietenkään voinut olla ihan sataprosenttisen varma. Hän oli valmis 
kiistämään tekosensa, jos se olisi mahdollista. 
 
Ann käski istuutua ja sitten alkoi pauhata paksut kasvot punaisina: "Vad faan? Miksi sinä olet 
kirjoitellut lappusia tuolla JT Electronicsin ruokalassa, Mitä, miksi? Nyt se on loppu, Let's go!" Jessica 
aivan punaisena änkytti: "Se oli vain huumoria, se ei toistu, ei todellakaan!" johon Ann: "Toivottavasti 
se loppuu ja nyt loppuu myös sinun nuorisoharjoittelusi ja se jäi myös harjoitteluksi, sillä sinä olet 
tahrannut viraston ikkunan ulospäin… torstaina sinun pitää mennä Ester Hanssonin konttoriin 
keskustelemaan asioista." Jessica vilkaisi ulos ikkunasta ja samassa meinasi päästä avoin itku mutta 
onnistui pitämään naamaria yllä. 
 
Hän yritti kaikkensa, jotta saisi vielä mahdollisuuden mutta Ann oli kovana koska ylemmät päälliköt 
olivat kertoneet hänelle pikkulappusista ja sen tähden hän ei voi painaa villaisella, vaikka haluaisikin. 
Ann on tiedustellut digimaster-osastolta sekä kopiointikeskukselta, että kuinka Jessica on käyttäytynyt. 
Sieltä tuli lisää verta pyttyyn; tyttö on piereskellyt ja räkättänyt. Ann oli todella järkyttynyt, kun muuten 
niin ahkera nuorinainen on näin lapsellinen. Ei tällaista voi pitää sairaanhoitohallinnossa, ajatteli Ann 
Johansson. Jessica tunsi kuin kaikelta olisi irronnut pohja. Tätä juttua hän ei kerta kaikkiaan pysty 
kiistämään. 
 
Jessica tahtoi, että Ann tulisi mukaan Esterin konttoriin, jotta olisi edes jonkinlainen toivo saada uusi 
mahdollisuus. Ann lupasi tulla mukaan, muttei voi antaa periksi. Jos hän painaisi asian villaisella, niin 
silloin itse joutuisi esimiehiensä silmissä outoon valoon.  
Ann kysyi lisäksi, että miksi hän oli piereskellyt kopiointikeskuksella ja digimaster-osastolla, johon 
nuorisoharjoittelija ei osannut vastata muuta kuin, että sekin oli vain leikinlaskua, kun työkaverit 
nauroivat piereskelylle. Jessie itsekään ei tiedä varsinaista syytä eikä varsinaista syytä olekaan. 
 
Piereskely oli vain hetken mielijohde, samanlainen kuin ne kaikki muutkin Jessican tähänastiset 
kolttoset ja älynväläykset, jotka ovat vähenemään päin, muttei kuitenkaan ole loppuneet. 
Jessica oletti, että piereskely olisi hauskaa, kun työkaverit nauroivat niin makeasti. Koulussakin 
pedagogit tirskuivat, kun joku oppilaista pieraisi. Totta kai hän tietää, ettei julkisilla paikoilla saa 
piereksiä ja näin he sanoivatkin, kun työkaverit alkoivat naureskella, että kylläpä haisee mutta 
kuitenkin jatkoi pierulinjalla. 
Ann kysyi, että onko hänellä vatsaongelmia, johon Jessica: "Näädå, ei ole ongelmia. Vatsa toimii 
hyvin." ja hätkähti, kun hoksasi, että vatsahan on syksyn aikana kasvanut melkoisesti ja muisti 
kesäisen lemmenleikin serkun kanssa. Ann katsoi nuorisoharjoittelijan pömppövatsaa ja ajatteli, että 
joko tyttö on raskaana tai sitten kyseessä on jokin turvotussairaus. Hetkisen kuluttua Ann kysyi kuin 
kysyikin: "Oletteko raskaana?" Jessica punastui ja änkytti: "Nää, en ole raskaana... sivusilavaa, You 
Know!" johon Ann naurahti ja sitten tuli jälleen totiseksi: "Joka tapauksessa nuorisoharjoittelusi päättyy 
nyt vuodenvaihteessa." johon Jessica: "Nää, en halua lopettaa, harjoitteluhan päättyy Marsissa, kuten 
oli puhe." johon Ann: "Niin oli puhe mutta sinä olet liannut ikkunan ulospäin, Let's Go!" Jessica poistui 
pomon huoneesta ja oli hyvin allapäin. Mitä olen saanut aikaan, ajatteli hän samalla, kun käveli kohti 
tietoarkiston konttoreita.  
Hän pysähtyi Iron konttorin ovelle ja sanoi apealla äänellä: ”Potkut tuli, torstaina pitää mennä koululle 
ammatinvalinnanpedagogin luokse juttusille…”. Iro yritti lohduttaa aivan itkuun purskahtavaisillaan 
olevaa nuorta naista: "Uskon, että sinä saat jatkaa, kun olet selvittänyt asiat pedagogisi kanssa." Iro ei 
voinut tietää kuinka vakavasti elektroniikkafirman pomot ottivat lappuset ja kuinka vakavasti 
sairaanhoitoesimiehet asian kokivat. Iron mielestä lappusissa ei olisi potkujen aihetta. Hän ei voi tehdä 
asialle mitään koska on pelkkä työläinen, pieni ratas isossa koneistossa. Jos hän alkaisi puolustaa 
lapsellista nuorisoharjoittelijaa, niin silloin hänenkin työnsä saattaisi olla vaakalaudalla, vaikka hänellä 
on ammattiliitto turvana. Jessica ei kuulu ammattiliittoon koska on nuorisoharjoittelija. Tuskin 
ammattiliitostakaan olisi ollut apua itse aiheutetuille potkuille. Jessicaa jännitti, että miten isä ja äiti 
reagoisivat hänen ensimmäisiin potkuihinsa. 



Potkut ovat Stenigeillä erityisen arka-asia koska he yrittävät välttää konflikteja työpaikoilla ja 
päivittelevät kaiken maailman sosiaalisammakoita kuten Eric Björknäsiä, josta on vihdoinkin päästy 
eroon. Taloa vastapäätä asuu toinen sosiaalitapaus; Reinfeldtit. Andersin ja Annkin perhe kutsuu heitä 
pihveiksi. He ovat vannottaneet tyttäriään, etteivät pihvittelisi naapuriperhettä. 
 
Jessica kysyi neuvoa Irolta, että kuinka hän kertoisi kaiken tämän vanhemmille. Iro lohdutti itkun 
partaalla olevaa Jessicaa, ettei hänen tarvitse kertoa mitään potkuista koska hänhän on jo 
täyskasvuinen. Hän voisi sanoa, että sairaanhoitohallinnolla on uudelleen järjestelyjä. Jessican 
mielestä totta kai pitää kertoa totuus mutta häntä jännittää varsinkin isän reaktio. Todennäköisesti 
tämä ärtyisi kiroilemaan ja olisi vaarana, että isäukko saisi jonkun kohtauksen. Äiti saisi valvoa monta 
unetonta yötä ja poltella lukemattomia sähkötupakoita. Jessicalla teki pahaa, kun työkaveri kutsui 
häntä täyskasvuiseksi, vaikka tekee yhä pikkutyttöjen juttuja. Tämän hänen olisi pitänyt pitää mielessä 
ennen lapsellisen yrittäjäleikin aloittamista. Jessica yritti pohtia kuumeisesti syytä leikkiin. Oikeastaan 
se ei ole ainoastaan yrittäjäleikki vaan silkkaa lapsellista pelleilyä, että kuinka ruokalanväki reagoisi 
lappusiin. Nyt hän näki mitä siitä seurasi; potkut. 
 
Tiistai-illalla hän ei vielä sanonut potkuista mitään koska päätti vielä keskiviikkona yrittää ylipuhua 
pomonsa, jotta saisi vielä tilaisuuden. Hän yritti ylläpitää optimistista ajatusta, että Ann antaisi toisen 
mahdollisuuden. 
 
Keskiviikolla oli jouluruokailu, joka osoittautui Jessican viimeiseksi jouluruokailuksi tässä työpaikassa. 
Kaikki palveluryhmään kuuluvat työntekijät söivät juhlakartanossa, Mellerudin eteläpuolella pienessä 
Wovdammin lähiössä. 
Tänne Jessica ja tietoarkistonhoitajat menivät puoliaikaeläkkeellä olevan arkistohoitajan kyydissä. 
Samassa kyydissä meni myös Berta ja Iro. Autonkuljettaja, vanhahko lihava nainen kertoi, että hän on 
toipunut melko hyvin aivoinfarktista.  
 
Perillä juhlakartanossa Jessica istahti pomonsa viereen ja sanoi, että haluaa jatkaa nykyisessä 
työpaikassa. Ann mulkaisi häntä ja sitten vastasi napakasti: "Nyt ei puhuta siitä. Nu äter vi!" ja alkoi 
maiskutellen syödä jätkännakkeja sekä valtavia kinkkusiivuja. Jessicaa hieman iljetti tämän lihavan 
naisen maiskutus, muttei tietenkään huomauttanut koska juuri nyt toivoo saavan uuden tilaisuuden 
jatkaa niin, ettei tarvitse järkyttää vanhempiaan. Hän pohti kuumeisesti, että kuinka voisi mielistellä 
pomoaan. Harmi vaan, kun hänellä ei ole paksua lompakkoa niin, ettei pysty lahjoa. Auttaisiko 
lahjonta, ajatteli Jessica. Jos auttaisi, niin mistä rahat? Ehkä voisin tehdä pomolle jonkin palveluksen, 
mutta mikä olisi hyvä palvelus? Seksikö? Ajatteli Jessica samalla kun söi jouluruokaa. Harmi, kun Ann 
on nainen ja kaiken kukkuraksi minua huomattavasti vanhempi, ajatteli hän. Ajatella, jos Ann olisi nuori 
miespuolinen, niin ehkä voisin lahjoa seksillä, pohti Jessica. Antaisin pillua oikein olan takaa mutta 
harmi vaan, kun pomo on akka enkä minä ole lesbo, ajatteli Stenigin nainen samalla, kun söi 
joulukinkkua. Hän ei jaksanut syödä kovin paljoa koska hänellä oli jännitys vatsanpohjassa.  
Hän pelkäsi pahinta, että potkut ovat tosiasia. Hänen mielestänsä lappujen kirjoittamisessa ei olisi 
aihetta potkuihin, vaikka ymmärtääkin nyt jälkiviisaudella, että yritysleikki oli ihan hullua ja myös 
piereskely oli ihan tyhmää, ajatteli Jessica. Koulussakaan hän ei ole piereskellyt mutta miksi ihmeessä 
nuorisoharjoittelussa, joka on tavallaan eräänlainen koetyö. Ehkä pelkkä piereskely ei olisi aiheuttanut 
potkuja vaan yhteisvaikutus pikkulappuset ja piereskely, ajatteli hän.  
Jessica ei kykene kertoa isälle ja äidille, että on piereskellyt töissä. Kotonakaan hän ei piereskelyä 
harrasta. Lappusten kirjoittelun olisi helppo kertoa, muttei niiden sisältöä koska niissähän esiintyy 
kertomuksista tuttu Gumma Gummesson. 
Jessicaa hirvittää, jos potku-uutinen menisi Robertin korviin, jolloin palaisivat viimeisetkin 
munansaannin mahdollisuudet. Mitähän Fredrik sanoisi, jos tietäisi, että kesäinen seksipartneri on 
aiheuttanut itselleen potkut? Jessica hätkähti, kun hoksasi, että on raskaana ja maha on jo melkoinen. 
Läskiä se ei ainakaan ole, muttei kykene paljastaa isälle ja äidille, että lapsen isä on äimänkäki 
Fredrik. Nyt tässä elämäntilanteessa kaikkein vähiten. Jessica mietti, että miten voisi synnyttää salaa? 
Ehkä salanimen turvin ja hyvä sellainen olisi hänen omaelämänkertansa hahmo Sandra Tuppson. 
Gumma Gummesson ei olisi uskottava. 
 
Keskiviikkoiltana päivällispöydässä Jessica päätti laittaa kaikki kortit pöydälle ja paljastaa 
vanhemmilleen, että oli saanut elämänsä ensimmäiset potkut pikkulappusten takia. Pakkohan on 
kertoa potkuista, kun asuu vielä lapsuuskodissa. Minne muuten menisin lorvimaan päiväksi, ajatteli 
Jessica samalla, kun alkoi kertoa shokkiuutista. 
 



Potku-uutisen kuultuaan isä pomppasi tuoliltaan ja alkoi kiroilla: "Helvetin vitun tyttö, mitä sinä sanoa? 
Potkut, voi helvetin helvetti, ei tullut edes helvettiäkään!" Jessicalta pääsi hillitön itku. Hän katui 
tekosiaan. Hän ei itsekään tiedä miksi hän sortui lappusten kirjoitteluun. Itse työpaikalla hän kirjoitteli 
lappusia maltillisemmin mutta miksi ihmeessä ruokalassa? Sitä hän ei tiedä. Syynä täytyy olla 
jonkinlainen toimintarajoite, aivovaurio, ajatteli Jessie samalla kun isä raivosi keittiössä hyppien 
tasajalkaa, käveli ympyrää ja kiroili. Jos tyttö olisi nuorempi, niin aivan varmasti tämä saisi nyt 
tukkapöllyn tai armottoman selkäsaunan mutta isoa akkaa ei kehtaa alkaa pieksää, ajatteli Anders. 
 
Anders meni olohuoneeseen ja otti kulauksen Forsöran banaanivodkaa ja päälle irvisti ja sitten kulki 
ympyrää olohuoneessa ja kiroili kuin metsäläinen. Annkia hirvitti, jos ukko saisi sydänkohtauksen. 
Häntäkin vitutti, kun tytär hankki itselleen täysin järjettömät potkut. 
Samana päivänä Annki ja Anders olivat jo ehtineet kehua tytärtään, että nyt tämä on aikuistunut, kun 
koko syksyn on käynyt hyvin ahkerasti töissä kuin isot naiset. Potku-uutinen tuli täytenä yllätyksenä, 
joka tuntuu kuin atomipommi olisi räjähtänyt.  
 
Annki kysyi itkevältä tyttäreltään, että mitä hän oli kirjoittanut niihin lappusiin, johon tämä ei osannut 
vastata koska hän ei halua paljastaa lappusten sisältöä kertomusten hahmon vuoksi. Hänellä on 
tarkoitus joskus julkaista kertomus lukulaitekirjana ja nyt julkaisu vaikuttaa täysin mahdottomalta, ei 
ainakaan siitä voi kertoa isälle ja äidille. Juuri ja juuri hän on toipunut muutaman vuoden takaisesta 
kesätöissä piirtelystä ja nyt haavat aukesivat uudelleen. Kesätöissä piirtely ei ollut niin vakavaa kuin 
isä ja äiti olettavat koska piirtelyyn oli Ragnhildin siunaus. Tämänkertaisiin lappusiin ei ole kenenkään 
siunausta. Jessica ei kykene paljastaa, että oli kirjoitellut lappusia JT Electronicsin ruokalassa, vaikkei 
sillä ole mitään väliä. Hänen ei olisi pitänyt kirjoittaa lapun lappuakaan, oli paikka mikä tahansa. 
Hän kertoi, että oli vain hyppinyt sekä kirjoitellut lapsellisia lappusia työpaikalla. Isä ja äiti kysyivät mitä 
hän oli niihin kirjoitellut mutta sitä hän ei kyennyt paljastaa vaan sanoi, että ihan älyttömiä lapsellisia 
asioita. Oikeastaan se on ihan totta; yritysleikki on todella lapsellista. 
 
Annkia ja Andersia todella vitutti, kun tytär aina vaan sortuu kirjoittelemaan pikkulappusia. Jessica 
kertoi, että huomenna hänen pitää mennä juttelemaan tapahtuneesta ammatinvalinnanpedagogin 
kanssa koululle, jonne tulee myös palveluryhmän pomo. Annki kehotti tytärtään yrittää ylipuhua 
pomonsa, jotta potkut peruttaisiin. Niin hän aikoo yrittää tehdä mutta pahinta pelkää. 
Annki kyyditsi hänet koululle samalla kun oli menossa ostoksille keskustaan. Autolla ajaessa Annki 
ajatteli, että ehkä tytär kirjoittelisi lappusia myös bussissa eli on parasta kyyditä hänet koululle. 
 
Torstaiaamulla Jessica meni Esterin konttoriin, joka on Björndalsgymnasiumin perimmäisessä 
siivekkeessä, lähinnä Göta jokea, Professional Trainingin tiloissa. 
Jessicasta tuntui pahalta mennä sisälle varsinaisen spesiaalikoulun tiloihin koska aiemmin on tuntenut 
ylpeyttä, että on kevyesti toimintarajoitteinen, intellektuelli. Hän ajatteli itse mielessään, että täytyy olla 
todella melkoinen pässi CP, kun hankkii itselleen potkut hyvästä työpaikalta ja kaiken kukkuraksi 
koeajalla. Nyt häntä pelottaa, jos suojatyöpaikan häkki heilahtaisi. Siellä tuntisi itsensä tosi vaivaiseksi 
pässiksi muiden pässien seassa. Hän tietää, että kykenee työskentelemään tavallisessa 
normaalirajoitteisten työpaikassa. Lappusten kirjoittelu ja piereskely olivat tosi harmillinen lapsus, 
todella lapsuuden lapsus. 
 
Jessican onneksi ammatinvalinnanpedagogin konttori on juuri täällä Professional Trainingin tiloissa 
eikä lähellä hotelli- ja ravintola alan luokkahuoneita, jolloin muun muassa Robert näkisi hänet ja arvaisi 
mistä olisi kysymys. Jos Robban ja Werner saisivat tietää potkuista, niin silloin menisi vihoviimeiset 
mahdollisuudet munan saantiin. Mitähän Moses Lindh mahtaisi sanoa potkuista? Varmasti hän 
riemuitsisi koska Jessica oli estänyt hänen lukio-opiskelunsa aloittamalla hotelli- ja ravintola-alalla. 
Moses on vastikään käynyt Varan kansankorkeakoulun medialinjan, josta on myös hyvät 
mahdollisuudet eri aloille kuten esimerkiksi radiohommiin. 
 
Nuorisoharjoittelun alkaessa Jessica oli hyvin iloinen ja ylpeä kun sai töitä tavallisesta 
normaalirajoitteisten työpaikasta eli potkut ovat hänelle hyvin kiusallisia ja noloja, joista hän saa 
syyttää vain itseään. Kukaan ei pakottanut häntä yritysleikkiin. Itse mielessään hän syyttää 
ruokalanväkeä, kun he eivät kertoneet sanallakaan lappusista, jolloin hän olisi voinut aikaisemmin 
lopettaa niiden kirjoittelun. 
 
 



Björndalsgymnasiumin hotelli- ja ravintola-alan tilat ovat viereisessä kaksikerroksisessa 
rakennuksessa, joka on lähinnä Vänersborgsvägeniä, vastapäätä Brandoilin huoltamoa sekä Idas 
Drive in grilliä. Esterin konttorin ja joen välissä menee pyörätie, jota on siirretty lähemmäksi jokea 
silloin, kun lukiokoulu rakennettiin. Joskus muinoin lukion kohdalla on mennyt rautatie, josta ei enää 
ole jälkeäkään. 
 
Ester Hansson oli hyvin järkyttynyt, kun kuuli, että mitä Jessica oli tehnyt. Hän ihmetteli, kun 
aiemmissa harjoittelupaikoissa ei ollut sattunut mitään vastaavaa. Ilmeisesti hän ei ole saanut tietää 
kesätöissä piirtelystä mutta sehän ei ole yhtä vakavaa koska hänellähän oli kopiointiteknikoiden 
siunaus. 
 
Jessica yritti kaikkensa, jotta Ann antaisi vielä yhden mahdollisuuden mutta turhaan. Ann kertoi, että 
ruokalan henkilökunta oli hyvin lähellä tehdä rikosilmoituksen. Jessica yritti vakuuttaa, ettei moinen 
toistuisi enää koskaan mutta Ann on jo päättänyt, ettei Jessicaan enää voi luottaa. Hän toivotti onnea 
uuteen työpaikkaan. Sitten Ann kysyi, että johtuiko lapsellisuudet reputetuista inssiajoista. Jessica 
tuhahti: "Äh, ei niillä ole mitään tekemistä inssiajon kanssa." Sitten Ann tuijotti Jessican pömppömahaa 
ja kysyi jos lapsellisuudet johtuisivat vatsaongelmista koska on myös piereskellyt. Ester järkyttyi, kun 
kuuli, että tyttö on sellaistakin harrastanut. Jessica vastasi: "Nää, ei ole vatsaongelmia! Piereskely oli 
vain leikinlaskua. En tarkoittanut mitään pahaa." Ester vain puisteli päätään ja hoki: "Sicket folk!" 
Jessie näki kyyneleet ammatinvalinnanpedagogin silmissä. 
 
Myrskytuulen lailla Jessicalle tuli mieleen, että on todennäköisesti raskaana ja lapsen isä on ilman 
muuta Fredrik. Syksyn aikana hän on unohtanut täysin raskauden. Tietenkin hän on huomannut 
vatsan kasvavan, muttei tullut ajatelleeksi, että siellä olisi lapsi. Hän on olettanut vain lihoneen, kun 
torstaisin hernekeiton kyytipojaksi on syönyt tupla-annoksen lettuja. Pahoinvointi on mennyt 
vatsataudin piikkiin. Puhuttelun jälkeen Jessica sai lähteä kotiin, jossa vanhemmat olivat yhä vihaisia, 
pettyneitä ja järkyttyneitä. Häntä itseäkin kadutti, kun oli pilannut hyvän työpaikan. Hän ei voi syyttää 
ketään muuta kuin itseään. 
Seuraavana päivänä hänen pitää palauttaa sairaanhoitohallinnon avainkortit ja kulkuluvat sekä hakea 
omat henkilökohtaiset tavarat, joita ei ole paljoakaan. Hänellä ei ole tapana ottaa työpaikalle omia 
tavaroitaan mutta valitettavasti on kuitenkin toiminut oman pään mukaan. 
 
Aamulla äiti kehotti tytärtään vielä kerran yrittää ylipuhua pomonsa, jotta potkut peruttaisiin. Niin hän 
yrittikin ja se jäi yritykseksi. Tietoarkistonhoitajat yrittivät lohduttaa apeaa Jessicaa, 
nuorisoharjoittelijaa, etteivät valitukset tulleet heiltä. Tämä hieman lohdutti häntä mutta silti hänestä 
tuntui surulliselta, kun hän itse pilasi mahdollisuuden tulla jäykkäniskabyrokraatiksi. Tästä lähtien hän 
alkoi vihamaan byrokratiaa sekä sairaanhoitopoliitikoita. Hän itse mielessään ajatteli, että pitäisi käydä 
polttamassa Ann Johanssonin kotitalo kostoksi, vaikka itse on potkujen aiheuttaja. Tämä ajatus vain 
lohduttaakseen itseään; ainahan pitää olla syntipukki, vaikka itse onkin sellainen, Eihän täysin voi 
itseään syyttää, ajatteli Jessica. 
 
Jessica päätti alkaa vihamaan Annia ja itse mielessään kutsua tätä läski-Anniksi. Hän otti selvää 
palveluryhmänpäällikön kotiosoitteesta. Ann Johansson asuu Marcusdalenin kaupunginosassa. 
Unikuvissa hän valelee Ann Johanssonin omakotitalon bensiinillä ja sytyttää tuleen ja sitten kävelee 
kotiin Tvåstadin vesistöjä pitkin, etteivät poliisikoirat pystyisi jäljittämään. Oikeasti hän ei voisi 
ajatellakaan polttaa kenenkään taloa. Onneksi hän ei tätä kirjoita nettiin tai muuten hakukoneiden 
algoritmien avulla federaation turvallisuuspalvelu saattaisi reagoida. Itse mielessään onnistuu hyvin 
polttaa entisen pomon talon ja samalla purkaa aggressiot. Onneksi turvallisuuspalvelulla ei ainakaan 
vielä ole langattomia aivoskannereita. Tuskin sellaisia tuleekaan koska sehän olisi intimiteettisuojan 
vastaista. 
 
Ann antoi Jessicalle ison suklaarasian ja toivotti hauskaa joulua. Hän kiitti suklaasta ja otti 
konvehtirasian kainaloonsa ja lähti talsimaan kohti JT Electronicsin ruokalaa pyytämään anteeksi. 
Ensin hän kysyi pomoltaan, että kannattaisiko anteeksipyyntö, että ovatko he vihaisia, johon Ann: 
"Tietenkin, totta kai anteeksipyyntö kannattaa eivätkä he ole vihaisia, jos et enää kirjoita lappusia." 
 
Jessica kyyneleet silmissä talsi JT gatania pitkin kohti elektroniikkafirman ruokalaa, samaa katu, jota 
pitkin hän on mennyt lounastamaan pikkulappuset taskuissa ja etiketit kellon ranteeseen liimattuina, 
jotta ruokalan ulko-oven edessä voisi nopeasti liimata ne oveen. 
 



Jos hän olisi aavistanut mitä lappusista seuraa, niin olisi kyllä se viimeinen lappunen saanut jäädä 
kirjoittamatta, mutta tehty mikä tehty, ajatteli Jessica. 
Hän avasi ruokalan lasioven ja tarkisti, ettei siinä enää ole hänen liimaamia tarroja. Oli vain virallinen 
S-L Safetyn kullanvärinen tarra, joka ärsyttää Jessicaa ja hänen teki mieli raapustaa se pois mutta 
ainakin tällä hetkellä se olisi erittäin epäsopivaa alkaa touhuta oman pään mukaan. Jessican mielestä 
myös S-L Safetyn mainostarrat ovat yhtä lapsellisia kuin hänen Gummesson -tarrat mutta kyseisellä 
turvayrityksellä on täysilupa liimata tarrojaan joka paikkaan. 
 
Ruokalan keittiössä kokkiteknikko oli parhaillaan ohjelmoimassa valtavaa ruuanlaittorobottia. Jessica 
lähestyi kokkia oikeakäsi ojossa: "Anteeksi niistä pikkulappusista!" kokki nyökkäsi ja kehotti olla enää 
kirjoittamatta ja kysyi, että oliko ne tarratkin hänen, johon Jessica nyökkäsi. Jessica kysyi kokilta, että 
onko lappuset tallessa, johon tämä vastasi, että ne on heitetty roskiin. Hän lupasi, ettei hän enää 
koskaan kirjoita lappusia. Kokki kehui: "Hyvä, erittäin hyvä!" Sitten Jessica sanoi hyvää joulua ja lähti 
kävelemään kohti Mellerudin keskustaa. 
 
Tvåstadin bussi lähtee Mellerudin kauppatorilta. Toinen pysäkki olisi elektroniikkafirman itäpuolella 
mutta sinne hän ei jaksanut kävellä, vaikka olisi sama matka. Miellyttävämpi on nousta bussiin torilta. 
Mellerudin torilla on kaksi kilpailevaa grillikioskia sekä metallimonumentti. 
Torin itäpuolella, grillikioskien välissä, on suihkuallas, joka nyt Decemberissä on tyhjillään. Maa on 
paljas. Joka toinen päivä on pakkasta ja joka toinen päivä on keväisen lämmin. Vaikuttaa siltä, että 
ilmastonmuutos on sittenkin tulossa.  
 
Kauppatorin ja JT Elektronicsin välissä on tuomiokirkko ja Ändnässkolan sekä kotiseutumuseo. 
Lähinnä toria on bulevardimainen puistikko. Puistikon, kirkon, koulun ja museon molemmilla puolin 
ovat keskustan pääkadut; Kundgatan ja Affärsgatan. 
 
Kotona oltiin pettyneitä tyttären potkuihin. Jessica itsekin on pettynyt itseensä ja huolissaan 
kasvavasta vauvamahasta, josta hän ei uskalla sanoa sanaakaan isälle ja äidille. Lievästi sanoen 
Jessicalla on paniikki. 
 
Samoihin aikoihin Janina sai ennakkojoululahjaksi huippumodernin MBD-tietokoneen. 
Siinä on valmiiksi asennettuna käyttöjärjestelmä Door3.1 johon kuuluu hienoja sovelluksia kuten 
saneluohjelma, jollaisesta Jessica on pitkään haaveillut. Totta kai hän saa käyttää pikkusiskonsa 
konetta mutta silti hän haluaisi oman koneen, jotta koneen voisi muodoilla mieleisekseen.  
Muutaman sivun kertomusta hän sai tulostettua pikkusiskonsa koneella. Sovellus on todella kätevä, 
kun se tarkistaa ennen tulostusta oikeinkirjoituksen. Saneluohjelma tunnistaa jopa murteita. 
Saneluohjelmat ovat moderneja tekstinkäsittelyohjelmia. Enää ei tarvitse itse kirjoittaa näppäimistöltä, 
kun voi sanella tekstin. 
 
Jessicaa alkoi tehdä mieli omaa MBD-konetta, jotta voisi keskittyä saneluun. Siskon koneella sanelu 
on piinallista nyt potkujen takia, jolloin tämä alkaa lähes joka kerta muistuttaa potkuista ja sepityksistä. 
 
Joulun aikana molemmat siskokset peräkkäin sairastuivat vesirokkoon. Vieläkään kyseistä vitsausta ei 
ole saatu kitkettyä pois koska vesirokkovirus on alkanut muuttaa muotoaan, yhdistynyt koronaviruksen 
kanssa. Ensin sairastui Janina ja sitten Jessica. Häntä hirvitti koska hänhän on raskaana ja kaiken 
kukkuraksi vesirokko pukkasi päälle. 
 
Januari 2993 Jane-Bettina muutti lapsuuskodista. Äskettäin hän tapasi unelmamiehen Reykjavikin 
risteilyllä. Suosittu risteilylinja on Trondheimin ja Reykjavikin välillä, jossa liikennöi Hurtigrutten Linen 
jättikatamaraani, Jet Islandica. Jane-Bettina sai risteilyn joululahjaksi vanhemmiltaan, jotta tämä tekisi 
muutakin kuin pelikonsolilla pelaten. Päivät pitkät hän tapaa pelailla Playstation Vic pelikonsolilla peliä, 
jossa jammaillaan kaupungilla nahkarotsi päällä, kunnes tulee kuuma. 
Felix ja Astrid huolestuivat, kun diabeetikko istuu päivät yöt pelaamassa, ja sitten puolille päivin 
nukkuu, niinpä he varasivat tyttärelleen Islannin risteilyn.  
Risteilyllä Jane-Bettina tapasi vaaleasiilitukkaisen Olof-Carl Johanssonin, joka on äskettäin lopettanut 
vartiointiyhtiö S-L Safetyssä koska hän näki usein väkivaltaisia tursakkeita. Viimeinen pisara oli eräänä 
syksyisenä perjantai-iltana, kun hän sai hälytyksen Velandan kaupunginosasta, jossa joku vähän 
tärähtänyt jätkä oli riehunut laserleikkurin kanssa. Rappukäytävässä häntä vastassa oli verinen mies ja 
nainen. Olof-Carlia iljetti niin, että häneltä pääsi oksennus. Seuraavana päivänä hän jätti 
erohakemuksen, ettei vartiointiala ole hänen hommansa.  



Lihavahko naispuolinen pomo, Petra Glad ärtyi vittuilemaan, että jopas jotain, kun iso ukko pelkää 
laserleikkurihörhöjä. Olof-Carl ei ollut moksiskaan pomonsa vittuilusta koska Petra Glad on tunnetusti 
erittäin vittumainen mulkero. Hän tapaa kaupungilla leuhkasti kulkea S-L Safetyn univormu päällä ja 
tiuskii vastaantulijoille. Jos joku vilauttaa keskisormea niin heti käy käsiksi ja uhkaa tehdä päihtyneiden 
henkilölain mukaisen poliisiraportin. Moni muukin S-L Safetyn palkollinen on kyllästynyt 
työnantajaansa ja pohtii siirtyä töihin kilpailijoille. Ongelmana on S-L Safetyn huono maine, mutta 
viranomaiset liikaa luottavat tähän omanpään mukaan toimivaan turva-alanyritykseen. 
 
Work Officen virkailijat eivät pitäneet, kun Olof-Carl lopetti vartijateknikkona koska ennestään on aivan 
liikaa työttömiä ja juuri äskettäin muuan blondityttö sai itse aiheutetut potkut nuorisoharjoittelupaikasta. 
Olof-Carlilla on paremmat mahdollisuudet saada uuden työpaikan kuin tyttöystävän serkulla, sillä 
hänhän oli itse omasta tahdostaan irtisanoutunut eikä kyseessä ollut potkuja sekä hänellä on 
normaalikoulutodistus, kun taas Jessicalla on perusspesiaalikoulu- ja lukiospesiaalikoulutodistukset, 
jotka ovat arvoltaan vessapaperia, jos sitäkään. Sinänsä Jessicalla oli tuuria, kun sai tavallisen 
työpaikan sairaanhoitohallinnosta mutta sitä hän ei lapsellisuuksiltaan kyennyt hoitamaan. Ilmeisesti 
hän ei vielä ole valmis aikuisten maailmaan, kuten hän itsekin asiaa vatuloi. 
 
Jonkin aikaa Olof-Carl oli Tvåstadin kaupungintalon IT-osastolla, muttei viihtynyt koska siellä muuan 
kyömynenäinen nainen ihan jatkuvasti rykien repi kurkkuaan. Nainen oli selvästi stressaantunut Olof-
Carlin ahkeruudesta. Olof-Carl ei kerta kaikkiaan jaksanut työskennellä emätursakkeen kanssa, kun 
juuri tursakkeiden takia hän lopetti edellisessä työpaikassa. Sitten hän alkoi opiskella 
sosiaaliteknikoksi. Sosiaaliteknikko-opisto sijaitsee Uddevallassa. 
 
Tvåstadin kaupunki lupasi palkata hänet hoivahallintoon heti kun hän on valmistunut 
sosiaaliteknikoksi, jonka työtehtäviin kuuluu muun muassa Daily Activity ryhmien uudistaminen. Se on 
tämän hetken mielenkiintoisin työtehtävä, sillä hoivareformi alkaa olla viittä vaille valmis. 
Näyttää siltä, että pohjoiseurooppalainen koulutusyhtiö Suner Oy on saamassa vastuun 
toimintarajoitteisten opetuksesta sekä työllistämisestä. Vermlannista ja Savosta on saatu hyvät 
tulokset. Näillä kahdella alueella on paljon tyytyväisiä erityispedagogeja sekä Daily Activity duunareita. 
Muutaman vuoden kuluttua Sunerin vastuulle siirtynee Länsi-Götanmaan ja Hämeen Daily Activity 
ryhmät sekä spesiaalikoulut. Tvåstadissa tonttikin on jo varattu Sunerille, joka sijaitsee Källstorp-
Vårvikin kaupunginosassa. Daily Activity taloon tulee aurinkopaneelien kehitysyksikkö, jossa tulee 
kaikkein lahjakkaimmat toimintarajoitteiset työskentelemään aurinkopaneelien parissa. 
 
Felix luovutti tyttärelleen Boelin ja Ollen omakotitalon, joka on ollut tyhjillään kokonaisen vuoden. 
Talossa tehtiin suurremontti; harjakattoa kohotettiin, jotta vintille saatiin kaksi makuuhuonetta. 
Olohuoneen seinään upotettiin jättimäinen tv-ruutu, joka on tätä nykyään ylellisyyttä. 
Talon tietokonejärjestelmää uudistettiin. Remonttirahat saatiin Boelin ja Ollen perinnöstä. Felix avusti 
jonkin verran tytärtään, jotta tämä saisi oikein viihtyisän kodin. Miro oli hieman kateellinen, kun sisko 
sai ukin ja mummin talon, jossa tehtiin suurremontti. 
 
Miro asuu yhä lapsuuskodissa koska on hyvin ujo ja nynny. Kun Jane-Bettina muutti lapsuuskodista, 
niin silloin Miro rallatteli vanhaa kansanlaulua, Avundsjuk, jonka on levyttänyt Nanne Grönvall kauan, 
kauan sitten. Nykyään moni tapaa rallattaa tätä iskelmäkappaletta heti kun tulee kateelliseksi. 
 
Annki ihmettelee tyttärensä pömppömahaa, ihan kuin tämä olisi raskaana ja pelkää jos potkujen syynä 
olisi raiskaus. Ehkä tytär on flirttaillut jollekin byrokraatille, joka sitten on raiskannut hänet ja 
hommannut potkut. Näin Annki on ajatellut. Tyttö ei halua puhua pömppömahastaan ja väittää 
kivenkovasti sen olevan vain ihraa koska torstaisin ruokalassa oli tosi hyviä lettuja kermavaahdon 
kera. Annki on varma, että tyttö on raskaana, kun itsekin on ollut kolme kertaa raskaana. Ensimmäisen 
kerran hän yrittää unohtaa mutta se on vaikeaa. Jatkuvasti Bengtin kanssa siitetty lapsi pyörii 
mielessä, että missä tämä on nyt ja mitä pojalle kuuluu. Vastausta Annki ei saa, kun synnytti ja adoptoi 
lapsen salanimellä. Ei kai vain tyttö ole tehnyt samaa, kuten hän itse mielessään vatuloi. 
 
Jessica ei halua paljastaa vanhemmilleen olevansa raskaana koska silloin kesällä nämä olivat 
tuominneet serkun käytöstavat. Jessica unohti raskauden ja nyt on liian myöhäistä. Unohtamisen 
syynä on joutavuudet, jotka aiheuttivat nolot potkut. 
Jessica päätti mennä heti seuraavana päivänä äitiysneuvolaan kysymään, jos saisi poikkeusluvan 
aborttiin. Öisin hänen on ollut vaikea nukahtaa, kun potkut ja raskausepäily pyörivät mielessä. 



Myös äiti valvoo yöt ja pohtii vanhimman tyttären potkuja ja tämän pömppövatsaa, kun koko ajan 
huolettaa tämän lapsellisuus ja paisuva vatsa. Hän on saanut käydä monta kertaa takapihalla 
polttamassa sähkötupakkaa ja siinä välissä ladannut uusia nikotiini ja ninniini patruunoita 
savukehylsyyn. Hän on yrittänyt katsoa netistä vastauksia tyttären turvonneeseen vatsaan mutta 
turhaan. Hän epäilee, että syynä saattaisi olla hiivavatsa. Siinä välissä mieleen putkahtelee oma 
huippusalainen synnytys. Ehkä tyttö on ahminut kaikki pannukakut niin, että joku byrokraatti on hänet 
raiskannut, pohtii Annki. 
 
Jessica puolestaan pohtii, että millä nimellä hän esiintyisi äitiysneuvolassa. Oikeaa nimeä hän ei 
uskalla käyttää koska silloin saisi kirjeitä ja sähköpostia äitiysneuvolasta kotiin, jolloin vanhemmat 
saisivat tietää raskaudesta ja joutuisi paljastamaan, että lapsen isä on kuin onkin se äimänkäki.  
Sitten hän sai loistoidean; kertomuksissahan on paljon hahmoja, joista Sandra Tuppson olisi passeli, 
ajatteli Jessica. Hän tarkisti Enirosta, ettei sen nimisiä henkilöitä ole oikeasti olemassa, ei ainakaan 
lähialueilla. Eniron hakuruutu ilmoitti; Ei vastaavia hakuja… 
Gumma Gummessonia hän ei ainakaan halua käyttää salanimenä koska nimihän hommasi hänelle 
potkut eikä se olisikaan uskottava. Eihän Gumma ole oikea akan nimi, ajatteli pikkuakka Jessica.  
Hänellä alkaa olla lievästi sanoen paniikki. Kovin pitkään ei voi piilotella pömppömahaa. Entä sitten 
kun lapsi syntyisi, niin mitä sitten tekisi? 
 
Hänellä kävi mielessä, jos itse poistaisi sikiön sukkapuikolla, muttei uskalla, jos epäonnistuisi. 
Missä voisi salaa synnyttää? Mitä sitten tekisi lapselle? Surmaajaksi hänestä ei ainakaan olisi. 
Ehkä voisi adoptoida salanimen turvin Haraldseneille, kun Rakel surmasi heidän tyttärensä mutta 
sellaiseen rumbaan hän ei jaksaisi ryhtyä. Hänellä ei enää ole yhteyksiäkään Haraldseneihin. Eivät 
taida enää asua Gumsegatanilla, fundeerasi Jessica. 
 
Januarin puolivälissä Jessica kävi vanhemmiltaan salassa gynekologilla, nimellä Sandra Tuppson. 
Gynekologi on Brålandan sairaalassa, jonne hän meni bussilla, kun vieläkään ei ole ajokorttia. Hän 
väitti tulleensa raiskatuksi eikä halua lasta koska ei vielä ole valmis äidiksi. 
 
Gynekologi ehdotti, että hän voisi adoptoida lapsen jollekin lapsettomalle parille. Jessicasta se oli hyvä 
idea. Gynekologi arvioi, että synnytys alkaisi joskus kevättalvella. 
Virallisiin papereihin sekä tietokantoihin tulisi luonnollisesti äidin nimeksi Sandra Tuppson koska sillä 
nimellä hän tulee synnyttää. 
Kun gynekologi kysyi kotiosoitetta, niin silloin Jessicalla meni sormi suuhun. Oikeaa kotiosoitetta hän 
ei voi antaa, kun asuu lapsuuskodissa. Työpaikankaan osoitetta hän ei voi antaa, kun juurihan menetti 
sellaisen. Hän naamapunaisena sepitti, että asuisi Eurobovägenillä poikaystävän luona, joka olisi 
hänet raiskannut mutta sitä osoitetta hän ei halua antaa, sepitti Jessica. Hän antoi ainoastaan 
henkilökohtaisen matkapuhelimensa numeron. Hän toivoi, ettei gynekologi nuuskisi numeronhaltijaa, 
jolloin paljastuisi oikea kotiosoite. Lisäksi hän väitti kadottaneensa henkilöllisyyskorttinsa sekä 
passinsa. Ilmeisesti se raiskaaja on polttanut henkilötodistukseni, nyyhki Sandrana esiintyvä Jessica. 
Tämä upposi täydestä gynekologiin, joka auttoi häntä hankkia Sandra Tuppsonin henkilöpaperit. 
Lisäksi hän väitti unohtaneensa henkilönumeronsa. Sinänsä se ei ollut valhe, sillä oikeastikaan hän ei 
kykene muistamaan henkilönumeronsa neljä viimeistä numeroa.  
Jessie onnistui uskottavasti itkeä pillittää. Itse mielessään hän ajatteli potkujaan, jotta tulisi 
mahdollisimman surulliseksi. Hän naamioi itkunsa raiskaukseksi.  
Gynekologi, harmaatukkainen keski-ikäinen nainen yritti rohkaista tekemään rikosilmoituksen mutta 
siihen Jessie ei suostunut vaan lupasi funtsia asiaa. Ensin haluaisi synnyttää ennen kuin nostaisi 
syytteen. Oikeasti hän ei tietenkään haastaisi rakasta serkkuaan oikeuteen eikä kyseessä ollut 
raiskaus, ajatteli hän.  
 
Gynekologi ihmetteli, kun tietokannoissa ei ole mitään merkintöjä Sandra Tuppsonista. Jessica oli 
mukamas hämmästynyt ja arveli sen johtuvan suojatusta identiteetistä tai hakkerihyökkäyksistä. Hän 
sepitti, että exä olisi melkoinen hakkeri.  
 
Gynekologi onnistui rekisteröidä Sandra Tuppsonin henkilöllisyyden. Luonnollisesti gynekologi tarkisti 
poliisin tietokannasta, ettei ole mitään kummallisuuksia. Niin Jessica sai henkilöllisyyskortin ja samalla 
hänelle luotiin kaksoisidentiteetti. Hän itse mielessään ajatteli, että nyt hänestä on tullut kaksoisagentti, 
jolloin tuli mieleen Skurtis Passaren komedialeffa Ulla Uselessbrook. Muutaman vuoden takainen leffa 
on nimeltä Dubbel-Ulla, kaksoisagentti. Tätä hän ei tietenkään sanonut ääneen.  
 



Gynekologi tietämättään rikkoi lakia, kun hankki raskaana olevalle naiselle Sandra Tuppsonin 
henkilöllisyyden, niin uskottavasti nainen onnistui olemaan. Gynekologi näki heti, että nainen on 
toimintarajoitteinen, kun hartiat ovat ylöspäin ja tällä on änkyttävä monotoninen puheääni, Jämtlandin 
aksentti. Jämtlandissa on paljon toimintarajoitteisuutta, joka johtunee sisäsiittoisuudesta.  
 
Salaista henkilökorttia Jessica päätti pitää visusti lompakossaan, ettei isä ja äiti saisi tietää hänen 
kaksoiselämästänsä. Hän ei osaa aavistaakaan, että äiti on tehnyt tismalleen samoin viisi vuotta 
ennen hänen syntymäänsä. Hän ei myöskään tiedä, että myös isällä oli salanimi Kristianstadissa ja 
juuri sen tähden tuli kiire muuttaa pois Skånesta.  
 
Jessica fundeerasi myöhemmin sängyssään nimen vaihtoa. Hän jopa kiihottui omasta salanimestään; 
Sandra-nimi kuulostaa tosi seksikkäältä, ajatteli Jessica. Toisaalta hän ei kuitenkaan halua vaihtaa 
nimeään, sillä myös Jessica-nimi on seksikäs. Hän on rakastunut omaan nimeensä. Jessie on hyvin 
nynny. Hyvä kun hän edes kykeni luomaan valeidentiteetin. Se onnistui paniikin ja stressin ansiosta. 
Naistentautilääkärin luona hän on Sandra Tuppson. Öisin hän pitää lompakkoa tyynyn alla, ettei äiti 
menisi nuuskimaan. 
 
Eräänä Januari päivänä Jessica sanoi vanhemmilleen, että haluaisi muuttaa kotoa. Hän perusteli, että 
on jo tarpeeksi vahva asuakseen yksin ja samalla oppisi käyttäytymään. Äiti kysyi hämmästyneenä: 
"Mutta pikku akka, minne muuttaisit? johon Jessie: "Aluksi voisin asua hotellissa." johon äiti nauroi 
rinnat hytkyen: "Härre Gyyd, sehän olisi kallista!" jolloin Jessica ehdotti, jos vanhemmat maksaisivat 
hotellilaskun. Vanhemmat nauroivat persettään repien: "Et voi olla tosissasi, meillähän on vielä 
talolaina maksettavana."  
 
Annkille muistui mieleen oma salainen raskautensa, jolloin myös oli asunut muutaman kuukauden 
hotellissa ihan ilmaiseksi. Synnytyksen ja adoption jälkeen oli salaa paennut hotellista. Yhä 
hotellilasku on maksamatta, ajatteli Annki. Tytär vaikuttaa kuitenkin rehellisemmältä, kun ehdotti 
vanhemmille hotellimaksua eikä suunnittele pakenemista, ajatteli hän.  
 
Kyllä Jessica ymmärtää, ettei hänellä ole vara muuttaa kotoa; työtön työnhakija ja on itse aiheuttanut 
työttömyytensä, ajatteli hän. Lukemattomia kertoja hän on itsekseen kiroillut, että jopas sattui 
köpelösti, kun abortti unohtui ja kaiken kukkuraksi erehtyi huimuilemaan. Potkut ovat nyt sivuseikka.  
 
Jessica teki potkulautalenkin kaupungille. Hän istuutui Sofia Erikssonin puistossa puistonpenkille 
miettimään, että mitä tekisi. 
Puisto sijaitsee Tvåstadin keskustassa ja on mukava vihreäkeidas taloviidakon ja tiesiltojen keskellä. 
Hän otti esiin matkapuhelimen ja pohti, jos soittaisi Fredrikille, muttei uskaltanut. Entä jos epätoivoinen 
soitto kiirisi äidin korviin ja sitten tulisi sanomista, ajatteli hän. Mitä hän sanoisi serkulleen? Hän ei 
uskalla räväyttää raskausuutisella, kun vanhemmat eivät siitä tiedä mitään. Jos hän menisi ja soittaisi 
serkulle, että tuli paksuksi, niin todennäköisesti tämä kertoisi isälleen ja äidille kaiken, jotka puolestaan 
läpättäisivät minun mutsilleni, ajatteli paniikissa oleva Jessica. Hän voisi kysyä Fredrikiltä, jos he 
muuttaisivat yhteen, muttei uskalla. Entä jos jätkällä olisi tyttöystävä kiikarissa, funtsi Jessie. 
Puistonpenkillä hän purskahti itkuun. Hänellä ei ole ketään, jolle keventäisi sydäntään. Ainoa henkilö 
on gynekologi mutta vain salanimen turvin.  
Jo kesällä hän olisi voinut paljastaa vanhemmilleen, että on rakastunut serkkuunsa ja harrastanut 
seksiä tämän kanssa mutta silloinkaan hän ei uskaltanut. Hän pelkäsi ja pelkää yhä hirveää saarnaa 
serkun vonkaamisesta, vaikka serkkuavioliitto on täysin laillinen mutta kuitenkin on tietoinen 
sisäsiittoisuudesta. Lapsi voi saada geenivirheen, ajatteli Jessica keskellä Sofia Erikssonin puistoa.   
 
Fredrik oli ensimmäinen, jonka kanssa hän on kuherrellut ja se on oikeastaan tämän syytä, sillä 
tämähän oli koputtanut oveen. Hänhän halusi niin kovasti seksiä, ajatteli Jessica. 
Muista miespuolisista serkuista hän on vain itse mielessään unelmoinut. Hän toivoo hartaasti, että 
serkku pitäisi puhelun salaisuutena. Hän ummisti silmänsä ja yritti kehottaa telepatian avulla kertoa 
Fredrikille, ettei sanaakaan vanhemmille. 
Oikeastaan Fredrik ei ole yhtään sen parempi koska kesällähän tämä flirttaili niin, että serkku tuli 
paksuksi. Jessie mietti kuumeisesti, että mitä tekisi. Itsemurhaa hän ei ainakaan halua tehdä koska 
hänelle elämä on liian arvokas, vaikka viime aikoina on tullut paljon vastoinkäymisiä.  
Yhtäkkiä hän alkoi tuntea synnytystuskien lisääntyvän ja meni pitkälleen puistonpenkille. Hän toivoi, 
että pian pääsisi eroon tästä kasvavasta möykystä.  
 



Hän sai loistoidean ja nousee vaivoin pystyyn ja menee pääkirjastoon, jossa selailee Eniro 
automaattia. Matkapuhelinta isommalta näytöltä on helpompi tarkkailla tuloksia. Hän printtaa 
naispäivystys Duvanin puhelinnumeron.  
 
Naispäivystys Duvan on satoja vuosia vanha, jolla on turva-asuntola keskustassa, Förrådsgatan 
kolmessa. Siellä raiskatuksi ja pahoinpidellyksi tulleet naiset voivat tilapäisesti asua ilmaiseksi. 
Naispäivystys on kunnallinen palvelu. 
 
Jessica soitti Duvaniin nimellä Sandra Tuppson ja sopi tapaamisen. Puhelimeen vastasi 
naispäivystyksen työntekijä Inger Linér, joka kertoi osoitteen ja vannotti, ettei sitä pidä paljastaa 
ulkopuolisille, kaikkein vähiten miehille.  
 
Jessica meni Förrådsgatan kolmeen, jonne ei ole pitkästi pääkirjastosta. Paikka sijaitsee Etage-
korttelissa, jossa on kauan sitten ollut seudun mahtavin kauppakeskus. Nyt kauppakeskus on purettu 
ja tilalle on rakennettu massiivinen kivitalo, jonka ensimmäisessä kerroksessa on naispäivystyksen 
tilat. Ulko-oven sisäpuolella on turvareseptio, jossa pitää esittää henkilöllisyys. Jessica näytti Sandra 
Tuppsonin ID-korttia. Hän päätti, ettei hän itse ole raskaana vaan ainoastaan Sandra.  
 
Naispäivystys Duvanin suurimmat rahoittajat ovat Tvåstadin kaupunki sekä ikivanha feministipuolue 
Feministiska Initiativ. Puolue ei koskaan ole onnistunut nousta vallankahvaan mutta silti onnistunut 
vaikuttaa mielipiteisiin ja ollut sosialististen puolueiden tukipuolueena. 
 
Jessica tietää paljon asioita koska on suunnattomasti kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Hän on 
hyvin yleissivistynyt. Jo ala-asteella hänellä oli paljon tietoa lasersahaamoista, että kuinka tällaiset 
verstaat toimivat. Enää hän itse ei muista kakkosluokan aikaisesta lasersahaamo puheista.  
Pedagogi Masa-Leo yhä muistelee ihanaa mutta veitikkamaista Jessicaa. Hän ei ole pitkään aikaan 
kuullut mitään koko tytöstä paitsi näki vilahdukselta tätä muutama vuosi sitten kotimurretunnilla, jolloin 
tämä oli Jämtlandin murrepedagogi Svea Lappenin kanssa Velandan teatterissa katsomassa 
jämtlantilaista korkeakulttuurista näytöstä, joka sijoittui rauta-ajalle. Silloin teatteritauolla Jessica ja 
Masa-Leo hetkisen rupattelivat samalla, kun pedagogin nykyiset ala-asteoppilaat rälläsivät ympärillä.  
 
Jessica on itseoppinut. Ehkä se johtuu siitä, kun lapsuudessa on istunut paljon aikuisten seurassa ja 
kuullut sivukorvalla vanhojen partojen turinoita. Häntä ei ole kiinnostanut serkkujen kanssa leikkiminen 
paitsi viime kesällä Fredrikin kanssa ehkä liikaakin niin, että nyt hän on paksuna. 
 
Nyt hän on paniikissa; kuinka voisi synnyttää salassa? Ratkaisuksi tuli hänen ja Bellan keksimä 
peitenimi kertomuksia varten. Nyt siitä on todellista hyötyä tosielämässä, ja Sandra Tuppsonista on 
tullut oikea fyysinen henkilö. Nyt Jessicalla on kaksoisidentiteetti. Todellinen kaksoisagentti. Hän saa 
jopa äänestää vaaleissa kaksi kertaa. Tämä olisi uusnatsien märkäunelma. Jessica ei kuitenkaan ole 
mikään natsi vaan poliittisesti liberaali mutta yksityisesti konservatiivi. Hän on oppinut paljon asioita 
mummin lukulaitejulkaisusta Valda Bitar. 
Lukulaitelehti Valda Bitar on mainio informaatiolähde. Hän on arkistoinut kaikki lukulaitteet kotona 
varastonhyllyyn. Valda Bitar on hyvin kallis tilata mutta irtonumerona se on halvempi. Jessica on 
muutaman kerran ostanut lukulaitelehden jämtlantilaisen version, joita on saatavilla muutamilla 
kioskeilla. 
 
Förrådsgatan on yksi Tvåstadin keskustan rauhallisimmista sivukaduista koska sen varrella ei ole 
mielenkiintoisia liikkeitä. Katu alkaa Kundgatanilta ja päättyy Göta joelle. Kundgatanin ja 
Förrådsgatanin risteyksessä on Daily Activity ryhmä Tvåstad Helpo, jolla on juuret muinaisessa 
Trollredassa, joka on monta vuotta ollut Tallbackenilla ja sitten muutti tähän nykyiseen osoitteeseen. 
Tvåstad Helpo sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa ja katutasossa on Culture Center. Jos ja kun 
hoivareformi toteutuu, niin silloin nämä molemmat ryhmät keskitettäisiin saman katon alle Källstorp-
Vårvikiin. 
 
Naispäivystys Duvan sijaitsee punaisilla metallimurikoilla päällystetyssä talossa lähellä jokea. 
Viereinen Siba-kortteli, jossa on kauan sitten ollut suuri kauppakeskus. Siba-korttelin toisella puolella 
on Skientologikirkko, jossa on helluntaisali. Joka kerta kun Jessica kävelee Skientologikirkon ohitse, 
niin silloin hän ajattelee Mikael Norvallia. Jossain talon sopukoissa Micke raataa palkattomasti. 
 



Samassa talossa naispäivystyksen kanssa on kristillisen puolueen konttori, taidekauppa JJ Art sekä 
osuuskunnallinen käsityöläisliike. 
Ulko-oven sisäpuolella on reseptio, jossa istuu tukevahko lihaksikas nainen, joka otti Jessican 
vastaan. Nainen näki heti, että hän on raskaana ja huomasi hädän silmistä. Jessie näytti uutta 
valeidentiteettikorttia, jossa on hänen valokuvansa mutta nimenä on Sandra Tuppson. Kuva on 
gynekologin ottama. Jessica jopa kiihottuu omasta uudesta supersalaisesta nimestään. 
Hän väitti, että kesällä hänet raiskattiin ja pian lapsi syntyy. Hän kertoi, että syksyn aikana oli 
unohtanut tehdä abortin ja nyt hänellä on paniikki. 
Naispäivystyksessä kysyttiin kotiosoitetta, johon hän nyyhkyttäen vastasi: "En voi sanoa koska siellä 
asuu se miessika ja se on tämän asuntonsa." Naiset kehottivat häntä tekemään rikosilmoituksen. 
Sandra lupasi tehdä sen heti synnytyksen jälkeen. Tietenkään hän ei sitä tee koska ei halua tuottaa 
ongelmia rakkaalle serkkupojalle eikä oikeasti kysymyksessä ole raiskaus. Hän itse halusi yhtä paljon 
seksiä kuin Fredrik. Ilmeisesti he molemmat kiihottuivat niin paljon, että oli pakko nussia. Tätä hän ei 
missään nimessä sano naispäivystyksessä. 
Hän väitti, että asuisi Eurobossa niissä pistetaloissa, jotka sijaitsevat rivissä Eurobovägenin varrella. 
Taloja on niin monta, ettei noin vain asiaa voi tarkistaa. Tietenkään hän ei mennyt keksimään mitään 
nimiä koska silloin syyttömät ihmiset kärsisivät, jos sen niminen henkilö oikeasti sattuisi asumaan 
osoitteessa. Silloin hän saisi syytteen kotirauhan rikkomisesta sekä väärästä valasta. Se olisi 
vakavampi rikos kuin pikkulappuset Mellerudissä. Lisäksi valeidentiteetti on myös rikos. 
Jessica piti visusti silmällä käsilaukkua koska siellä on myös hänen oikea virallinen ja laillinen 
henkilöllisyyskortti. Harmi, kun ajokorttia ei vielä ole, ajatteli hän. Ehkä voisi ottaa ajokortin myös 
valeidentiteetille, ajatteli hän mutta se olisi yhtä vaikeaa kuin viralliselle identiteetille. Jessica Stenig on 
sentään läpäissyt teoriakokeen, mutta Sandrana hän ei ole tehnyt sitäkään.  
 
Hän tietää, että naispäivystyksen henkilökunta voi olla erittäin virkaintoinen eli heidän kanssansa on 
oltava varovaisen asiallinen. Matkapuhelimen hän pitää suljettuna. Ainoastaan vessassa hän soittaa 
äidilleen, ettei tarvitse olla huolissaan ja väitti olevansa erään koulukaverin luona, joka olisi luvannut 
auttaa laihdutuksessa. Mitään nimeä hän ei maininnut.  
Totta kai Annki ja Anders epäilivät Norvallin poikaa, mutta heillä ei ole yhteystietoja. Suurin piirtein he 
tietävät missä tämä asuu, kun keväällä 2990 koulumatkan jälkeen piti tämän kyyditä Intaganiin. Pojan 
nimikin on aikoja sitten unohtunut koska useimmiten tytär kutsuu tätä kyytiläiseksi.  
 
Naispäivystys kirjoitti tietokantaansa Sandra Tuppsonin osoitteeksi Eurobovägen. Numeron kohdalle 
he kirjoittivat kysymysmerkin ja aikovat myöhemmin ottaa asiasta selvää. 
Eurobovägen on hyvä anonyymiosoite koska sieltä on lähes mahdoton tarkistaa tietoja. Alueella asuu 
paljon kielitaidottomia maahanmuuttajia sekä ilmastopakolaisia. Sinne ei aina poliisikaan uskalla 
mennä. Heti, kun syrjäytyneet pakolaisnuoriso näkevät poliisiauton Eurobovägenillä, niin useimmiten 
kivet alkavat lentää. Kronogårdenilla on tilanne huomattavasti rauhoittunut. Eurobo on perinyt No go 
Zone -alueen maineen. Kyllä Eurobossa uskaltaa liikkua päiväsaikaan mutta pimeän aikana sinne ei 
ole asiaa.  
 
Jessica salanimen turvin sai luvan asua tilapäisesti turva-asuntolassa, joka on tarkoitettu 
pahoinpidellyille naisille. Päivittäin vessasta Jessica soitti kotiin.  
Äiti kertoi puhelimessa, että Work Officen erikoisinstituutti on kysellyt ja kehottanut ottaa yhteyttä. 
Ilmeisesti töitä olisi tarjolla. Jessica lupasi soittaa työkkäriin. 
 
Seuraavana päivänä hän kävi Work Officen erikoisinstituutissa, joka sijaitsee Lunden-Zumbyssä. 
Hänelle kerrottiin, että hän saa lyhytaikaisen kokeilutyöharjoittelun Tvåstad Plastic Factorylta. Siellä 
hänen pitää olla yksi ja puolikuukautta. 
 
Työterapeutti ihmetteli, että miksi hän oli kirjoitellut pikkulappusia Mellerudissä. Jessica ei osannut 
antaa muuta vastausta kuin, että se oli vain pelkkää lapsellisuutta eikä moinen tule enää toistumaan. 
Se olikin ainoa oikea vastaus. Hän itsekään ei tiedä syytä yritysleikille.  
Yhä Jessica saa työkyvyttömyyseläkettä, joka menee suoraan pankkitilille eli hänen ei tarvitse käydä 
kotona. Hänellä on aina pankkikortti lompakossa. Pankkikortinkoodin hän on kirjoittanut kirjaimilla 
Jämtlandin murteella itselleen muistiin. Lompakossa on myös molemmat henkilökortit. Work Officen 
erikoisinstituutissa hän tietenkin esiintyi oikealla nimellä. Hän kehotti lähettää mahdolliset tiedotukset 
tekstiviestitse. Synnytyksestä hän ei maininnut mitään työkkärissä, vaikka työterapeutti näki suuren 
lapsimahan. Jessica väitti mahan olevan vain pelkkää ihraa, kuten on väittänyt isälle ja äidillekin.  



Työterapeutille Jessica sanoi, että hän käy säännöllisesti Brålandan sairaalassa tehojumpassa, jotta 
pääsisi eroon läskimahasta. Tämä on tietenkin hätävalhe. Saman hän on sepittänyt myös 
vanhemmilleen. Tietenkin isä ja äiti kehottavat tulla kotiin temppuilematta ja voisi tehdä juoksulenkin 
lintujärven ympäri.  
Äiti epäilee vahvasti tyttären isoa mahaa, kun itselläkin on ollut sama rumba, muttei voi eikä uskalla 
kyseenalaistaa. Silloin saattaisi paljastua oma salaisuus. 
Väite liikalihavuudesta on tärkeää, ettei työterapeutti kirjoittelisi tietokantoihin mitään raskaudesta. Hän 
on päättänyt itselleen, ettei ole omalla oikealla identtiteetillä raskaana vaan ainoastaan Sandra 
Tuppson on raskaana; Jessica-minä on vain läski, kun taas Sandra-minä on raskaana, tällaista 
mantraa tapaa hän itse mielessään pyörittää. Pikkuhiljaa hänelle itselleenkin on iskostunut 
kaksoishenkilöllisyys. Nyt hän on oikea salainen kaksoisagentti, kuten hän itse mielessään ajattelee. 
 
Muovitehtaalla Jessican pitää tehdä kantohihnojen reikiä tuhansiin kommunikaatioradiokoteloihin. 
Hänen pitää myös pakata USB-muistitikkujen säilytystaskuja sekä pakata kansioiden välilehtiä 
pahvikoteloihin. Työ on yksitoikkoista mutta Jessica ei valita. Hän haluaa takaisin hyvän työnaisen 
maineen, jonka hän menetti Mellerudissä. Hän katuu tapahtunutta. 
 
Muovitehtaalla on saman ikäinen työharjoittelija, Kristian Strömberg, joka koko ajan polttaa tosi 
vahvoja sähkösavukkeita, jotka tuoksuvat tervalle. Jessica ei välitä tupakansavusta, vaikka joutuu 
hengittämään savua. Häntä kiihottaa tämä komea skandikarju. Hän päätti olla flirttailematta koska ei 
halua kadottaa itsehillintää. Yleensä ensin on erittäin hauskaa, kunnes tulee ikävä yllätys. 
Savupilvessä työskennellessä häntä huolestuttaa, kun on raskaana, muttei voi asialle mitään koska 
hänhän näyttelee, ettei olisi raskaana ja iso maha olisi vain ihraa. Hän ajattelee itse mielessään, että 
Sandra Tuppson on raskaana, ei hän. Työtehtävien lomassa hän joutuu vähän väliä käymään 
vessassa oksentamassa raskauden takia. Hän väittää, että hänellä on vain kuukautiset. Kyllä moni 
työkavereista epäili, että tämä hassu blondityttö on raskaana, vaikkei tunnusta ja minkähän takia? 
Myös esimies Pettersson ihmetteli Jessican isoa mahaa, muttei siitä välittänyt koska sehän ei 
varsinaisesti hänelle kuulu, kunhan vaan tyttö tekee työtehtävät kunnialla loppuun. 
Työharjoittelu kesti vain kuukauden ja puolikuuta koska muovitehtaalla on jo ennestään paljon 
työharjoittelijoita. Harjoittelujakso oli vain Work Officen järjestämä testi, että kykeneekö tämä nuori 
neiti työntekoon. Kyllä siltä vaikuttaa, vaikka tällä on hirveä tyrämäinen kuula mahan kohdalla, jota 
tämä kutsuu läskipallukaksi. Työterapeutti on ehdottanut lääkärintarkastusta mutta siihen hän ei 
suostu. 
 
Jessica on jälleen työtön työnhakija. Nyt hän on paremmalla tuulella koska tällä kertaa kyseessä ei 
ollut potkuja ja toiseksi työttömyys osuu sopivaan saumaan; kohta alkaa huippusalainen synnytys. 
Sitten hän pääsee takaisin kotiin ja tilanne normalisoituu. 
Puhelimessa Isä ja äiti kyselevät häneltä, että kenen koulukaverin luona hän oleskelee ja missä tämä 
asuu. Jessica väitti olevansa Mellerudissä erään lukionaikaisen koulukaverin luona eikä maininnut 
kenenkään nimeä. Äiti kysyi, että onko kyseessä se kyytiläinen, johon Jessica vastasi myöntävästi. 
Silloin äiti kysyi pojan nimeä. Jessie vastasi ainoastaan etunimen. 
 
Puhelun aikana hän ei tietenkään käyttänyt videotoimintoa, ettei iso maha näkyisi. Hän väitti, että 
koulukaveri auttaa häntä tehojumpassa, jotta iso läskimaha poistuisi. 
 
Työterapeutti ilmoitti, että Aprillissa hänen pitää käydä erikoisinstituutissa tekemässä kiinnostustestejä, 
jotta hänelle löydettäisiin hyvä työpaikka. Jessica sanoi selkeästi, ettei sitten mitään suojatyöpaikkaa. 
Työterapeutti yrittää kunnioittaa tätä toivetta, sillä ehdolla, ettei sitten hommaisi itselleen potkuja. 
Tapahtuma Mellerudissä kertoo karua todellisuutta Jessican työkyvystä, kuten työterapeutit ovat 
monesti keskustelleet, mutta muovitehtaalla kaikki meni hienosti. Työterapeutit ovat myös 
keskustelleet tytön isosta mahasta, että onko tällä hiiva- vai kaasumaha? 
 
Aprillissa Jessican pitää tehdä älykkyystestejä ja sitten katsotaan, jos tämä soveltuisi avoimille 
työmarkkinoille. Hänen ongelmanansa ovat hetkelliset mielijohteet, varsinkin kun tyttö on jouten. 
Kesäinen rakastelu serkkupojan kanssa on myös eräänlainen hetkellinen päähänpisto. 
Jessica toivoo, että synnytys tapahtuisi lasketusti Marsissa ennen kuin erikoisinstituutin kiinnostustestit 
alkavat. 
 
 
 



Eräänä Mars päivänä Jessicalla on hirvittäviä synnytystuskia; koko alapää on kuin tulessa. 
Vihdoinkin hän pääsee eroon kauheasta pallukasta, joka on koko syksyn ajan kasvanut, ajattelee 
tuskissaan kiemurteleva Jessica turva-asuntolan sängyssä Tvåstad Cityssä. 
Ikkunasta näkyy Göta joki. Vastarannalla on Stallbackan teollisuusalue, jota ollaan parhaillaan 
uudelleen kaavoittamassa. Ikivanhan rautatehdas Ferron rakennuksissa on tätä nykyään juhla- ja 
revyytilat. 
 
Ferron jälkeen tiloissa on ollut paljon toimintaa kuten esimerkiksi yrityshotelli Älvstaden. Yksi sen 
vuokralaisista on ollut S-L Safetyn edeltäjä Securitas. Tämä suuri ylikansallinen vartiointifirma vaihtoi 
nimensä huonon maineensa vuoksi. Nyt S-L Safetyllä olisi taas tarvetta nimenvaihtoon koska sillä on 
jälleen huono maine kansalaisten silmissä. 
 
Turva-asuntolan henkilökunta soitti ambulanssin. Sandra Tuppson kiidätettiin Brålandan sairaalan 
synnytysosastolle. Onneksi hän ehti lukita lompakkonsa asuntolan turvalokeroon, ettei kukaan menisi 
sitä nuuskimaan ja löytäisi oikean, laillisen henkilökortin. Tavallan myös Sandra Tuppsonin ID-kortti on 
laillinen mutta kuitenkin perustuu valheeseen, henkilöllisyyden väärennös. Sandra Tuppsonin ID-kortti 
on Jessican takataskussa. Etutaskussa on turvalokeron avain.  
 
Jessica Sandrana synnytti potranpojan, jonka hän päätti heti siltä makuultaan adoptoida, ettei ehtisi 
kiintyä poikaansa. Totta kai tuntui haikealta luopua pojasta, hänen ja Fredrikin ensimmäinen lapsi. 
Fredde ei tiedä mitään lapsesta, hyvä niin, ajatteli Jessica puoliksi maatessaan synnytysistuimella. 
Hän ei edes halua tietää kuinka isä ja äiti reagoisivat totuuteen, että ensin on maannut serkkunsa 
kanssa ja sitten valheiden avulla adoptoinut lapsen. Hän tunsi haikeutta, kun isä ja äiti eivät koskaan 
saa tietää, että heistä on tänään tullut ukki ja mummo. Fredrikistä on tullut isä, ajattelee Jessica 
synnytystuolissa.  
Totta kai Fredrik tietää ja muistaa kesäisen rakastelun, muttei tiedä siittäneen lapsen. Sitä tämä ei 
koskaan saa tietää, päätti Jessica samalla, kun seurasi synnytyssalissa kätilöteknikoiden touhua. 
Tämä synnytys ei tapahtunut suorana nettilähetyksenä, ajatteli hän. Kaikkein vähiten hän tietää, että 
tismalleen samanlainen salaisuus on myös äidillä. Hänellä on kuin onkin kaksi sisarusta; pikkusisko ja 
velipuoli.  
 
Synnytyksen jälkeen Jessican piti allekirjoittaa adoptiopaperit sekä äidinmaitopumppaussopimuksen. 
Kerran kuussa pitää käydä Brålandan synnytysosastolla luovuttamassa rintamaitoa. Tämän hän päätti 
tehdä vanhemmiltaan salassa. Maitopumppausta voisi alkaa kutsua tehojumppaukseksi, ajatteli hän. 
Kyllä kai hän olisi selvinnyt lapsenhoidosta mutta olosuhteiden pakosta adoptio on välttämätön. Hän 
lohdutti itseään, että seuraava lapsi, jonka hän synnyttäisi, syntyy suorassa nettilähetyksessä ja siitä 
lapsesta ei tulisi luopumaan edes kirveellä, ajatteli hän. 
 
Kätilöteknikot sekä sosiaalitantat ihmettelivät, kun Sandra ei halua pitää lastaan sylissä. Nainen 
vastasi, ettei ole kypsä äidiksi eikä halua kiintyä lapseen.  
Jessicalta kysyttiin monta kertaa, että onko hän aivan varma, että haluaa adoptoida lapsen. Jessica 
vastasi päättäväisesti, että on ihan varma.  
 
Sosiaaliviranomaiset yrittivät saada selville raiskaajan nimen, mutta nainen vaikeni kuin muuri. 
Jessica Sandrana lupasi itse tehdä rikosilmoituksen myöhemmin. Hän sanoi vain lapsen isän 
etunimen; Fredrik. Sukunimeä hän ei missään nimessä aio paljastaa, sillä hän rakastaa serkkuaan 
ikuisesti eikä Fredrik Lillnysta ole mikään sika, saati sitten raiskaaja. Fredrik nimisiä miehiähän on 
maailma pullollaan, ajatteli Jessica. Pakkohan oli sanoa joku nimi, jotta tarina kuulostaisi uskottavalta, 
ajatteli hän. Hän onnistui hyvin pitämään pokkansa ja pystyi olemaan uskottava.  
 
Hänen pitää allekirjoittaa lukuisia nettilomakkeita adoptiosta. Tavallisesti tällaiset asiat hän tekee isän 
kanssa mutta nyt olosuhteiden pakosta joutuu itse tekemään. Totta kai hän kysyi apua virkailijoilta. 
Hän oli tarkkana, ettei vahingossakaan kirjoittaisi oikeaa nimeään. Siitä se soppa syntyisi, ajatteli hän 
samalla, kun kirjoitti papereihin ja nettilomakkeisiin nimen Sandra Tuppson, pojan äiti. Paperilla 
Jessica Stenig ei ole tämän miehenalun äiti, ajatteli hän.  
 
Lopuksi lapsi vietiin Tvåstadin adoptiokeskukselle, josta lapsettomat parit voivat hakea lapsen.  
Jessica esitti pienen toiveen; adoptiovanhempien tulee olla heteroseksuaaleja. Tämä toivomus kohotti 
virkailijoiden kulmakarvoja mutta kuitenkin kirjoitettiin nettilomakkeeseen. 
 



Jessicalta lypsettiin rintamaidot, jotta lapsi saisi luonnollista ravintoa. Adoptiovanhempia odotellessa 
lapsen hoitajana toimii huippumoderni Babysitter robotti, tekoäly Super Nanny.  
 
Hänelle annettiin rintamaitopumppaus ajat sekä ravinto-ohjeet; ei saa juoda alkoholipitoisia juomia. 
Sitä vaaraa ei ole, sillä Jessica hyvin harvoin juopottelee. 
 
Lapsen äidin nimeksi kirjattiin luonnollisesti Sandra Tuppson. Jessican oikean nimen kohdalla ei 
tietenkään ole mitään mainintoja lapsesta. Hän on naimaton eikä ole lapsia. Näin hän itse mielessään 
yrittää ajatella, jotta unohtaisi salaisen poikansa. Salaisen ID-kortin hän aikoo säilyttää lukitussa 
lippaassa heti kotiin palattuaan.  
 
Lapsen aivofilmi muistutti hyvin paljon Jessican aivofilmiä kryptisine kirjainyhdistelmineen, jotka 
alkavat J kirjaimella ja päättyvät i kirjaimeen. Heti tämän jälkeen tulee aivo ilmoitus; No Access! 
Jessicaa hirvitti, jos lääkäriteknikot vertaisivat pojan aivofilmiä hänen aivofilmiinsä mutta näin ei 
onneksi käynyt. Tämä tarkoittaa, että valehenkilöllisyys on onnistunut täydellisesti. Kukaan ei osaa 
epäillä mitään, iloitsee Jessica itse mielessään. Jatkuvasti hänen mielessänsä pyöri Ulla Uselessbrook 
komedia, jossa kävelevä kompostikasa esiintyy tupla-agenttina. Jessica ajatteli, että nyt olen trollien 
trolli. Jos salaisuus paljastuisi, niin aivan varmasti tulisi poliisijuttu. Sitä hän ei halua edes ajatella. Se 
olisi pahin mahdollinen skenaario kaiken tämän rumban jälkeen, ajatteli hän. Potkut olisivat pientä 
valehenkilöllisyyden rinnalla.  
 
Lääkärit eivät tiedä kuka on tämä juuri synnyttänyt Sandra Tuppson, jota ei löydy potilastietokannoista. 
Sandrasta on vain muutama merkintä, jotka kätilöteknikko on tehnyt muutama kuukausi ennen lapsen 
syntymää. He kyselivät naiselta, että mistä tällainen kummallinen sukunimi on lähtöisin. Tähän hän 
vastaa, että samaa ihmettelee itsekin. 
 
Anders ja Annki eivät koskaan saaneet tietää tyttären salaisesta lapsesta, vaikka Annki sitä vahvasti 
epäilee, muttei uskalla alkaa tenttaamaan, kun silloin olisi vaarassa itsekin paljastua samasta asiasta.  
Heti salaisen lapsen synnyttyä Annki tuhosi Sanna Grusenin ID-kortin. Jessica puolestaan aikoo 
säilyttää henkkarinsa lukitussa lippaassa. Isä ja äiti olettavat lippaan sisältävän vanhoja eurokolikoita 
sekä mummin perintösormuksen. 
 
Paikalliseen netti- ja lukulaitelehti TTELA:aan ilmestyi ilmoitus vastasyntyneestä pojasta. 
Syntymäilmoituksessa lukee; Sandra Tuppson ja Brålandan sairaala. Lisäksi ilmoituksessa lukee, että 
äiti adoptoi pojan Tvåstadin adoptiokeskukselle. Tietenkään tämä ei herätä sukulaisissa huomiota, kun 
Jessica ei ole lanseerannut kertomuksiaan kotiväelle.  
 
Muutaman päivän kuluttua Jessica pääsi sairaalasta. Kesti jonkin aikaa väestörekisteritietokantojen 
päivittämisessä. Häneltä kysyttiin syntymäkaupunkia. Hän väitti syntyneensä Centstadin 
Christianiassa. Lisäksi hän väitti vanhempiensa olevan Jens ja Ada.  Kaikki tämä kirjattiin Sandra 
Tuppsonin henkilörekisteriin. Ainoastaan syntymävuodeksi hän kertoi oikean vuoden.  
Jessica onnistui olemaan uskottava eikä herättänyt epäilystä. Lisäksi hän väitti muuttavansa 
vanhempiensa luokse Centstadiin. Tämänhetkinen Sandran asuinosoitteeksi tuli naispäivystyksen 
turva-asuntolan osoite.  
Häneltä kysyttiin, jos haluaisi tavata lapsen tulevat adoptiovanhemmat, johon hän vastasi, ettei halua 
ja on vain hyväksi lapsen näkökulmasta, ettei tämä koskaan saa tietää synnyttäjäänsä sekä 
siittäjäänsä.  
 
Synnytysrumban jälkeen Jessica päätti palata takaisin lapsuuskotiin omiin nahkoihinsa. Siivekkääntie 
kuudessa hän ei koskaan aio olla Sandrana. Hän haki kaikki henkilökohtaiset tavarat turva-
asuntolasta. Henkilökunnalle hän väitti muuttavansa ystävättären luokse ja sitten muuttaisi 
vanhempiensa luokse Centstadiin. Henkilökunta kysyivät ystävättären osoitetta. Hän sanoi vain, että 
ystävä asuu Intaganissa. Kaupunginosa on niin suuri, ettei sieltä noin vain pysty tarkistaa 
henkilötietoja.  
 
Jessica ei osaa aavistaakaan, että 3000-luvulla tulee tapaamaan salaisen poikansa eikä edes tiedä 
minkä nimen tämä tulee saamaan. 
 
 



Jessica ei ole näyttäytynyt vanhemmilleen sitten Januarin mutta on kuitenkin ollut päivittäisessä 
puhelin yhteydessä, ettei isä ja äiti etsintäkuuluttaisi. Se vielä olisi puuttunut, kuten hän itse 
mielessään ajattelee. Nyt hän pystyi huokaisemaan helpotuksesta ja voi olla oma itsensä, vanha 
kunnon Jessica Stenig. Valeidentiteettikorttia hän säilyttää visusti lukitussa lippaassa ja avain on 
lompakossa. Lipas on huoneen vaatekaapin päällä niin, ettei lyhytkasvuinen äiti sitä ylety ottaa. 
Jessica ja Janina ovat äitiään pitempiä. Se voi johtua tyttöjen savuttomuudesta. 
 
Joskus Janina on joissakin blogiteksteissään käyttänyt nimeä Yana. Jessican yleinen liikanimi on 
Jessie. Hän itse kirjoittaa blogeissa nimensä vain nimikirjaimin JS, kun ujostelee omaa nimeään, 
koska se on hänen mielestänsä hyvin kiihottava.   
Jessica ei juurikaan kiihotu onanoidessa. Hänellä on ikiomat onanointi rituaalit. Kun hän illalla 
sängyssä alastomana pidättää hengitystä, niin silloin hän kiihottuu valtavasti. Hän kiihottuu myös 
nimistä Nisse, Fredrik ja Jesus. Hän kiihottuu myös omasta etunimestään sekä liikanimestään. 
Hänestä on myös kiihottavaa ajatella salaista valenimeään, josta hän ei tietenkään höpise 
kenellekään, ja kertomuksien hahmo saanee uuden nimen, ajattelee hän.  
 
Joskus Jessicaa on mietityttänyt kummallinen ajatus, jos Annki ei olisikaan hänen biologinen äitinsä. 
Mitä jos äiti olisikin Astrid tai Birgit Götesson? Tai jos Anders ei olisikaan hänen biologinen isänsä 
vaan isä olisikin Felix, Kjell tai Johan Götesson. Tuskinpa tässä kummallisessa ajatuksen tyngässä 
olisi perää. Kyllä Jessicalla on paljon samoja piirteitä kuin Annkilla kuten kehno rätinkipeä ja Andersin 
ominaisuuksista kekseliäs keksimään, vaikka mitä hassua kuten esimerkiksi hulluja hahmoja, joista 
kaikkein hulluimmat ovat Gumma Gummesson ja Sandra Tuppson. 
Andersin hulluin tempaus oli salanimi Andrew Stonehill, jonka turvin hän kävi vieraissa. Nimi on tätä 
nykyään federaation poliisin eniten etsintäkuulutetuista henkilöistä.  
Yonna Gahn on piirtänyt luonnoksen mystisestä Andrew Stonehillistä. Poliisi on laittanut 
etsintäkuulutuksen mysteerinomaisten tapausten X-arkistoon, josta se otetaan esille heti kun tulisi 
uusia todisteita äijän liikkeistä. 
 
Annkin salanimestä ei ole tullut etsintäkuulutusta. Vuonna 2965 Hallonbon hotelli yritti etsintäkuuluttaa 
Sanna Gruseniä mutta tuloksetta. Hallonbon poliisi ei ole onnistunut saamaan muuta tietoa Sannasta 
kuin, että samoihin aikoihin tämä olisi synnyttänyt ja adoptoinut poikalapsen.  
 
Jessican kotiin paluu oli helpotus vanhemmille. Pikkusisko on yrittänyt etsiä isosiskoaan Brålandasta 
mutta tuloksetta. Janina ei tietenkään hoksannut käydä oikeaan aikaan synnytysosastolla ja jos 
olisikin käynyt ja kysynyt Jessicaa, niin ei tietenkään olisi löytänyt siskoaan, kun tämähän käytti 
salanimeä.  
Äskettäin Janina sai ajokortin ja osti punaisen VGM900 Sedanin.  
 
Brålanda on tätä nykyään hyvin tiheään rakennettu kaupunginosa, joka on kasvanut kiinni 
Frändeforsiin. Pohjoispuolella on synkkä kuusikko. Kuusimetsän pohjoispuolella on Uddevallan 
kanava.   
 
Janina on yrittänyt etsiä siskoaan kaikista niistä paikoista, joissa asuu tämän paljon höpistyjä 
koulukavereita, kuten se hassu Robert. Hän on myös käynyt Velandassa mutta tuloksetta. 
 
Annki ja Anders kysyivät Jessicalta, että mikä oli se iso maha. Oliko se lapsimaha, johon tämä vastasi, 
että se oli kuin olikin läskimaha, jonka hän sai poistettua O2 kuntosalilla. Hän sepitti myös, että 
koulukaveri kustansi tehojumpan ja aikoo maksaa takaisin. Hän ajatteli itse mielessään, että raskaana 
olo kävi hyvin tehojumpasta eli sinänsä ei mikään valhe. Hän väitti, että oli asunut sen kyytiläisen 
luona Intaganissa. Oikeasti Jessica ei tiedä, että asuuko Mikael yhä Intaganissa. Totta kai hän olettaa 
tämän asuvan. Mitä hän ei tiedä, jäbä asuu yhä Intaganissa mutta eri osoitteessa; Geting korttelissa 
Anderssonsvägenillä, jossa on toimintarajoitteisten ryhmäasuntola. 
 
O2 kuntosali on kaikki nämä vuodet sijainnut Innovatumin kaupunginosassa. Kuntosalilla on ollut 
ajansaatossa lukemattomia omistajia ja nimiä. Nyt se on jälleen yksityisomistuksessa ja ottanut 
käyttöönsä alkuperäisen nimen. Kuntosalin ja monitoimitalo N3:n välissä on tätä nykyään piskuinen 
Ulrikatorget, joka on nimetty kuntosalin kanta-asiakkaan mukaan. Keskellä toria on kalapatsas. 
 
Jessicaa jännittää, jos isä ja äiti kävisivät kuntosalilla tarkistuskäynnillä. Onneksi näin ei käynyt ja se 
johtunee, kun vanhemmat eivät oikein osaa Länsi-Götanmaan murretta. Tätä nykyään Skandinavian 



murteissa on melkoisia eroja. 
 
Pääasiahan on, että tyttö on taas kotona ja voi hyvin ilman sitä huolestuttavan isoa mahaa. Ehkä se 
olikin pelkkä ihrapaise, kuten Annki on itse mielessään pohtinut samalla kun iltaisin polttaa 
sähkötupakkaa takaovella. Kuitenkin häntä kiusaa ajatus, että se saattoi olla lapsimaha. Häntä myös 
säälitti oma äitinsä, jolle ei ollut kertonut salaisesta raskaudestaan ja adoptiosta. Yhä Lisbeth on 
tietämätön lapsenlapsestaan.  
 
Stenigien takaovelta on upeat näkymät Hullsjönin lintujärvelle. Järven toisella puolella on 
kolmikerroksisia taloja sekä muutama rivi- ja omakotitalo. Kauempana siintää valtava Hunneberg. Jos 
katsoo oikein tarkasti, niin saattaa huomata suuren kullanvärisen ristin, joka on hautausmaan symboli. 
 
Jessica silloin tällöin miettinyt omaan asuntoon muuttamisesta mutta se on hänelle iso askel. Häntä 
pelottaa miten äiti reagoisi. Hän pelkää, jos äiti alkaisi itkeä, kun linnut alkavat lentää pois pesästään, 
juuri tämä perinteinen ajatus pistää Jessican mietteliääksi ja epävarmaksi. Kyllä hän tietää, että 
vanhemmat olisivat iloisia, kun hän aikuistuisi ja muuttaisi omaan, varsinkin nyt potkujen jälkeen. 
Hän aikoo odottaa muutaman vuoden, ennen kuin ottaa kotoa muuttamisen esille. Hän tietää, että kun 
asiaa pitkittää, niin silloin asia käy vaikeammaksi. Hän tietää myös, että asunnot ovat sikakalliita. Hän 
toivoisi, jos löytäisi sen oikean mutta kuinka ja mistä? Tuskin sulhaskandidaatit tulevat kotiovelle 
kosimaan. Jessicalla ei ole tapana käydä tansseissa sekä muissa meno mestoissa. 
Viimesyksyinen ja keväinen diskoilta oli suoranainen ihme. Ilman Robertia hän ei olisi käynyt. 
Muutaman vuoden takaiset Basic käynnit ovat puolestaan Mikaelin ansiota. Nyt hän ei halua käydä 
molemmissakaan yhdistyksissä koska nehän ovat toimintarajoitteisten yhdistyksiä eikä enää niissä ole 
kiintopisteitä. Hän voisi ihan hyvin pyytää Miro-serkkua mukaan tansseihin, muttei tohdi ottaa 
ensiaskeleita. 
Muutaman kerran Jane-Bettina on kysynyt, jos Jessie lähtisi elokuviin. Tämä tapahtui ennen kuin hän 
tapasi Olof-Carlin. Nyt luonnollisesti hän käy harvemmin diskoissa ja elokuvissa. Jessie ei lähtenyt 
serkkunsa mukaan koska hänellä ei ole kokemuksia kavereista, varsinkin naispuolisista. Ainoastaan 
hän haluaisi huvitella miespuolisten kanssa kuten viime kesällä. Jos Miro pyytäisi häntä jonnekin, niin 
ehkä hän saattaisi lähteä mukaan mutta sekin on epävarmaa, sillä Jessicahan on ujo piimä.  Myös 
Miro on ujo mutta hitusen sosiaalisempi kuin Jessica.  
 
Tällä hetkellä Jessicalla on kaikki hyvin. Hänen ei tarvitse maksaa vuokraa isälle ja äidille. Hän saa 
työkyvyttömyyseläkettä Insurance Cashiltä. Kerran vuodessa hänen pitää käydä 
lääkärintarkastuksessa, jotta työkyvyttömyyseläkettä jatkettaisiin. Lääkärintodistus todistaa Insurance 
Cashille, että Jessican terveydentila on muuttumaton. Kotona hän kutsuu työkyvyttömyyseläkettään 
pässinpapereiksi. Hän ei halua tavallista normaalirajoitteisten sosiaalitukea, kun ei halua samanlaisiksi 
sosiaalipummeiksi kuin Björknäs sekä Reinfeldtit, vaikka joulun alla hän sai elämänsä ensimmäiset 
potkut hyvästä työpaikasta lapsellisuuksien takia. Juuri sosiaalisammakko vertauskuvien takia potkut 
ovat erityisen arka-asia perheessä.  
Jessica haluaisi tavallisen ansiotyön, josta maksettaisiin ihan tavallista palkkaa. Se olisi ollut täysin 
mahdollista viime syksyllä, jos hän olisi jättänyt lapsellisuudet pois, kuka ties nyt hän olisi 
jäykkäniskabyrokraatti. 
 
VGM:llä olisi unelmapalkat mutta Jessica ei halua teollisuuteen koska on kuullut vanhemmiltaan 
kauhutarinoita. Varsinkin tätä nykyään VGM:llä työtahti on kiristynyt.  
 
Autotehdas on äskettäin saanut uuden osaomistajan; japanilainen Fuji Heavy Industries Corporation 
on ostanut puolet VGM:stä, jolla on tarkoitus myöhemmin ostaa loput osakkeista. Heti kun japanilaiset 
olivat tulleet kuvaan, niin silloin työtahti kiristyi ja taukopaikoilta vietiin tuolit, ettei kukaan laiskistuisi. 
 
Jessica jatkaa autokoulussa. Hän on reputtanut usean inssiajon, kun on tullut pieniä huolimattomuus 
virheitä, jotka eivät olisi kovin vakavia mutta ajokokeen ajattajien mielestä hän on liikennevaarallinen. 
Joskus hänen autollansa ajaminen on kuin nukkuneen rukous. Inssiajossa hän tapaa olla hyvin 
jännittynyt ja siitä johtunee huolimattomuusvirheet. 
 
Reputtamisen takia Anders osti tyttärelleen sähkökäyttöisen moposkootterin, jotta tämä voisi itsekseen 
opetella moottoriajoneuvon käsittelyä. Velandassa on kaupungin suurin moottoripyörä ja 
mopedimyymälä Bike. Myymälä on satoja vuosia vanha, jonka ensimmäinen myymälä sijaitsee yhä 
Lextorpissa. Lextorpin myymälä on keskittynyt leijulautoihin, kun taas Velandassa myydään 



moposkoottereita ja moottoripyöriä.  
 
Leijulaudoissa on paljon puutteita, kuten esimerkiksi maan tulee olla kuiva tai muuten leijulauta 
pysähtyy. Joka kevät molempien myymälöiden edustoilla pidetään Bike festivaalit, jolloin 
myyntiteltoissa myydään edellisen vuoden moottoripyörä tuotteita alennettuun hintaan ja esitellään 
leijulautoja.  
 
Jessican sähkömopedi on merkkiä Peugeot3000. Tätä nykyään Peugeot valmistaa autojen sijasta 
sähkömopedeja ja kilpailee etelädakotalaisen mopeditehtaan kanssa. 
Muutama vuosi sitten Jessica möi Dakota moponsa koska se oli ihan räjähtäneen näköinen ja piti 
hirveää surinaa niin, ettei sillä kehdannut ajaa omakotialueilla. Tämä Peugeot mopo on huomattavasti 
hiljaisempi ja uudempaa vuosimallia.  
 
Aprillin lopulla Jessican piti käydä työinstituutissa tekemässä älykkyystestejä kiinnostusalueestaan, 
jotta hänelle löydettäisiin oikeanlainen työpaikka. Jessica kertoi työterapeuteille, että muovitehtaan 
työtehtävät olivat liian yksitoikkoisia. Tämän hän sanoi sen vuoksi, ettei häntä laitettaisiin 
suojatyöpaikkaan eikä teollisuuteen. Häntä kyllästyttää toimintarajoitteisten pärstät, joita on liialle asti 
nähnyt koulussa. Hänen mielestänsä Robert ja Werner eivät ole naamavikaisia tursakkeita vaan 
superseksikkäitä skandikarjuja, kuten alfauroksia kutsutaan yleisesti.  
 
Työinstituutissa Häneltä otettiin useita aivofilmejä, jotka yhä näyttävät samaa käsittämätöntä 
informaatiota; nelinumeroisia lukuja sekä nelikirjaimisia koodinpätkiä ja heti perään ilmestyy keltainen 
suorakaiteen muotoinen neliö, jonka keskellä lukee; No Access! Psykologi katsoi potilaskertomusta, 
josta näki lapsuuden aikaisen maininnan samankaltaisesta aivofilmistä. Tismalleen samaa kryptistä 
informaatiota, jota on ihmetelty Brysselissä ja Harvardissa asti. Jessicaa jännitti, jos aivofilmissä 
näkyisi hänen salainen poisadoptoitu lapsensa. Onneksi niin ei käynyt. Papiljottimaiset antureiden 
ollessa päänahassa kiinni hän yritti ajatella jotain muuta kuin salaista synnytystä ja valeidentiteettiään 
sillä nyt hän on vain Jessica Stenig eikä kukaan muu. 
 
Muut psykologiset testit osoittivat, että hänelle sopii varasto- tai lajittelutyö kuten digimaster-osastojen 
työtehtävät. Työvoimainstituutissa Jessica harjoitteli konttoriorientointia Banana Classic tietokoneilla. 
Kyseiset koneet ovat helppokäyttöisiä mutta hyvin kalliita. 
 
Kotona hän kysyi pikkusiskoltaan, että kannattaisiko hänen ostaa Banana Classic tietokoneen, johon 
tämä vastasi: "Osta mieluummin MBD-tietokone koska minulta saisit ilmaiseksi hyviä ohjelmia, kuten 
esimerkiksi saneluohjelman, josta olet kovasti kiinnostunut." Janinaa hymyilyttää saneluohjelma sekä 
tekstinkäsittelijät koska niistä hänelle tulee mieleen isosiskon sepitykset, jotka ovat äskettäin 
aiheuttivat potkut. Potkuista Jessicalle on muodostunut painotaakka eikä voi siskolleen antaa vinkkejä 
työelämään, kun tämä ei halua kuulla sellaisia poispotkitulta luuseri siskoltaan.  
 
Heti seuraavalla viikonloppuna Jessica kävi isän kanssa ostamassa hienon MBD/PS1 koneen. Siihen 
on valmiiksi asennettu kaksi helppokäyttöistä saneluohjelmaa; Work Talk sekä Write and Talk mutta 
pikkusiskon saneluohjelma on parempi ja helppokäyttöisempi, mutta isosiskon tietokoneen kapasiteetti 
ei riitä pikkusiskon saneluohjelmalle, joka on Compusoftin valmistama Business Voice Word. 
Jessican ja Janinan tietokoneet ovat paljon pienempiä ja yksinkertaisempia kuin Stenigien 
talotietokone, joka kuuluu talopakettiin. MBD-tietokoneet voidaan langattomasti kytkeä 
talotietokoneeseen, joka varmuuskopio yönaikana kaiken, jota on tehty päivänaikana. 
Talotietokone lähettää kopiot pilvipalveluun, josta ne on helppo hakea tarvittaessa. Myös Stenig Play 
videosivustostakin on varmuuskopiot pilvipalvelussa. 
Siskosten Ullet20 pelikonsoli on vain pelaamista varten ja toiseksi se alkaa olla aataminaikainen. Myös 
Jessican oma Ullet64 alkaa olla pois muodista. 
 
Jessica alkoi innolla sanella omaelämänkertaansa tietokoneelle. Hän joutuu sanelemaan hiljaisella 
äänellä, etteivät perheenjäsenet kuulisi ja sitten huomauttaisi potkuista. Potkut ovat harmillinen 
kömmähdys, joka sabotoi Jessican kirjailijan karrieeria. Kertomuksen hän laittoi kotisivulleen, jonne 
hän on tehnyt niin kutsuttuja salaisia linkkejä, jotteivat perheenjäsenet näkisi kertomuksia. Joskus 
tulevaisuudessa hän voisi esitellä kertomuksensa, kun aika on parantanut potkuhaavat. 
 
Kesällä Stenigit kävivät joka kesäisellä Jämtlandin matkalla. Tänä vuonna Janina ei enää 
halunnutkaan mukaan, kun keväällä oli saanut ajokortin.  



Hän sai ajoluvan kerta yrittämällä. Tietenkin isosisko oli kateellinen, kun pikkusisko ehti saada 
ajokortin ennen häntä. Jessicalla sisu alkoi kasvaa ja aikoo näyttää, ettei jämtlantilaisen Girl Powerin 
kanssa ole leikkimistä, sillä pikkusiskohan on syntynyt Länsi-Götanmaalla mutta silti osoittautui 
isosiskoa nopeammaksi.  
Janina on putkahtanut maailmaan Mellerudissä, samassa kaupungissa, jossa isosisko sai elämänsä 
ensimmäiset potkut, joista hän silloin tällöin tapaa muistutella.  
 
Anders on muutaman kerran ehdottanut vanhimmalle tyttärelleen, että tämä luovuttaisi 
ajokorttihaaveet ja tyytyisi ajelemaan moposkootterilla mutta Jessie haluaa ajokortin, vaikka se alkaa 
tulla hyvin kalliiksi. Hän lopetti autokoulussa koska siitä ei enää ole mitään hyötyä. 
Autokoulunpedagogi oli saanut hänestä oikean rahasammon. Nyt rahasampo päätti lopettaa rahan 
pumppaamisen autokoulun tilille ja yrittää yksityisesti ottaa ajokortin. 
 
Hallonbossa Jessica katseli asuntoja. Häntä haluttaisi muuttaa Hallonbohun, jotta olisi lähellä Fredrikiä 
mutta se olisi liian iso askel ujolle tytölle. Hän ei ole ihan varma, että kuinka Fredrik reagoisi, jos hän 
kytkisi charmin päälle ja ilmoittaisi muuttavansa Hallonbohun. Monesti hän on ollut hyvin lähellä 
lähettää sähköpostiviestin serkulleen, muttei uskalla. Ajatella jos Fredde kertoisi viestistä isälleen tai 
äidilleen ja sitten tieto menisi Jessican vanhempien tietoisuuteen. 
 
Hallonbon keskustassa Jessica katsoi suuren eurooppalaisen asuntoyhtiö Novaraxan konttorin 
digitaalista ilmoitustaulua Mellangatanilla, lähellä Per Henrikssonin leipomoa, joka on kaupungin 
parhain ja vanhin. Joka kesä Annki tapaa ostaa kyseisestä leipomosta ihania voipullia. 
 
Asuntojen hinnat olivat aivan liian korkeat työttömälle naiselle. Sitten hän kiiruhti kauppatorille, jossa 
vanhemmat jo odottelivat kaupunginperustajapatsaan juurella. Äidillä oli tavalliseen tapaansa 
sähkösavuke suupielessä. Isä katseli ihmisvilinää torilla. Hän lopetti tupakoinnin, kun talo valmistui. 
Annki pyrkii välttämään tupakointia sisällä, etteivät seinät kellastuisi. 
 
Hallonbon kauppatorilla tapaa joka kesä soittaa nestekaasukitarabändi Harriet Lime & Tre kvinnor. 
Tälläkin hetkellä bändi soitti torin laidalla vanhoja hittejä. Harriet Götessonilla on vaaleat suorat 
hiukset, jotka soittamisen tahdissa liehuvat. Hän on kirppumaisen laiha, joka on kummallista koska 
vanhemmat Johan ja Birgit ovat suoraan sanoen läskejä. Ehkä Götessoneilla ruoka ei riitä lapsille, kun 
isä ja äiti ahmivat kaiken. Myös Harrietin pikkuveli Dagobert on ruipelo. 
 
Annki ja Anders kohteliaisuuttaan laittoi kolikon bändin edessä olevaan aukinaiseen kitaralaukkuun. 
Jos Johanin ja Birgitin tyttö ei soittaisi bändissä, niin tuskin he olisivat lahjoittaneet kolikkoa. He 
päättivät piipahtaa joku päivä Götessoneilla nyt kun Harriet oli heidät nähnyt tai muuten Johan vittuilisi 
joulutekstiviestissä, että kylläpä oltiin mulkkuja, kun ei tultu käymään. 
 
Jessica käväisi piskuisessa kauppakeskus Handelsplatsissa katselemassa jämtlantilaisia musiikki-
USB-kalikoita. Hän etsi Jämtlandin suosituimman imitaattorin äänitteitä. Imitaattori on lihavahko 
Jörgen Nilsson, joka laulaa ja imitoi julkkiksia Jämtlandin murteella, joka kuulostaa tosi hassulta, 
junttimaisen koomiselta. Pitkän etsinnän jälkeen hän löysi kuin löysikin Jörgenin musiikki-USB-kalikan 
Anderssonin tavaratalon Top Ten musiikkiosastolta. Tavaratalo on Affärsgatanilla Handelsplatsenia 
vastapäätä Rotsgatanin kulmauksessa. Rotsgatanin toisella puolella on kauppatori. 
 
Musiikki-USB-kalikan kannessa Jörgen Nilsson seisoo leijulaudan päällä niin, että hänen valtava 
läskimahansa oikein korostuu ja taustalla kurkkii oravahahmo pidellen pähkinää hyppysissään. Oravan 
takana seisoo Mustanaamio hirveine stereoineen.  
 
Kun Jessica oli tullut torille, niin silloin Stenigit menivät Sven-Emilin luokse kylään. Vuosi sitten Svenne 
rakensi hienon omakotitalon vastavalmistuneelle Bredmon omakotialueelle, joka sijaitsee Hallonbon 
kaakkoispuolella, jonkin matkaa Hallonbon sairaalasta itään. Svennen katuosoite on Svampgränd 3. 
 
Kyllä Sven-Emilin talonrakennusintoa ihmeteltiin, kun tavallisesti äijä on hyvin nuuka. Vierailta hän 
tapaa kysyä tarkasti, että kuinka monta kupillista espressoa kukin juo, ettei valmistaisi liikaa. 
 
Sven-Emil halusi rakentaa ihan uuden omakotitalon, kun akka vei entisen. Kyllä Ally oli ällikällä lyöty, 
kun kuuli ex-miehensä rakentaneen hienon talon. Hän yritti tulla takaisin mutta Svenne sanoi 
kylmänrauhallisesti: "Ime munaa! Ole nyt sen hampparin kanssa, kun sillä on niin hyvät vehkeet!" 



 
Tähän Ally vastasi samalla mitalla: "Ime munaa itse, oikeastaan en haluakkaan asua homeisessa 
paskassasi!" Viimeinkin Sven-Emil on päässyt katkeran avioeron yli eikä enää halua takaisin entistä 
akkaansa mutta kaipaa yhä Teddy-koiraa. Svenne toivoo hartaasti, että Teddy söisi sen samperin 
hampparin ja röyhtäisisi kaupanpäälle. 
 
Silloin tällöin Sven-Emil tapailee erästä ruipelomaista vaaleatukkaista vanhaa piikaa, Blue 
Brundlandia. Svenne ei kuitenkaan enää halua uusiin naimisiin, ettei vain tämäkin akka veisi taloa ja 
sitten olisi taas uuden rakentaminen.  
 
Blue on kiinnostunut viulukonserteista. Hän tapaa joka kesä käydä Krokomin 
kamarimusiikkikonsertissa. Viulun vingutuksen ohella viihdytetään yleisöä uudenlaisella 
läskikonsertilla, jolloin rummutetaan valtavia läskimahoja yliherkkien mikrofonien edessä. 
Läskikonserteista on tullut erittäin suosittuja yläluokan keskuudessa. Pohjolan suurimmat läskikonsertit 
järjestetään Kuhmossa. Kamarimusiikkifestivaali on siirretty Krokomiin, jotta se olisi lähempänä 
Manner-Eurooppaa, jossa tauolla Kuhmon läskikvartetti viihdyttää ja toivottaa ihmiset Kuhmon 
läskifestivaaleille. 
Blueta huvittaa läskikonsertti, joka hänen mielestänsä on mainiota taukoviihdettä viulukonsertin 
yhteydessä. Sven-Emiliä ei korkeakulttuuri voisi vähempää kiinnostaa mutta joskus saattaa kyyditä 
Bluen Krokomiin. 
 
Sven-Emilin luota Stenigit menivät Edwardin ja Erinin luokse syömään jämtlantilaista Fullvuxen 
grillimakkaraa. Aikaisempina kesinä Annki tahtoi ensimmäiseksi syödä grillillä jämtlantilaisia 
lihapiirakoita mutta tätä nykyään hän on kyllästynyt sellaisiin koska niitä on alkanut olla saatavilla 
Länsi-Götanmaallakin. 
Jämtlantilais-makkaroihin Stenigit eivät ole kyllästyneet. Joka kerta kun he käyvät Hallonbossa, niin 
silloin he ostavat monta pötköä paikallisia makkaroita. Kyllä etelässäkin olisi hyviä makkaroita, mutta 
hyvin kalliita sekä ällöttävän makeita niin, että meinaa päästä oksennus. Jämtlantilainen makkara on 
halvempaa sekä enemmän ruokaisaa. 
Stenigit pitävät ainoastaan uddevallalaisesta grillimakkarasta sekä lasten grillimakkaroista, mutta ne 
eivät voita jämtlantilaista Fullvuxen makkaraa. Jokseenkin he pitävät tukholmalaisista SH Blåa 
makkaroista. Lasten grillimakkaralla on tosi lapsellinen nimi; William den Rastlöse.  
 
Syönnin jälkeen Jessica teki potkulautalenkin, sillä hänellä oli potkulauta mukana. Matkailuauton 
peräpuskurin päällä on pyöräteline, johon voi kiinnittää myös potkulautoja. Harmi vaan, kun 
moposkootteri ei mahtunut telineeseen koska se on aivan liian painava.  
 
Jessica potkutteli potkulaudallaan Morabackan kaupunginosaan, joka sijaitsee Hallonbäckenin toisella 
puolen, koillisessa. Jessica potkutteli keskustan Festpalatsbron sillan kautta puron toiselle puolelle ja 
sitten kääntyi vasemmalle Baltnäsvägenille kohti Morabackan omakotialuetta. Välissä on Hallonbon 
vanha hautausmaa, jossa Jessican Hallonbon ukki lepää. Festpalats sillan pohjoispuolella on 
kaupunginosa Stefansbo, joka on saanut nimensä kaupunginperustajan tyttären hevoshoitaja Stefan 
Erikssonista. Kaupunginosan vanha nimi oli Täppan. Juhlapalatsin raunioiden pohjoisrinteen päällä on 
kaupunginperustajan tyttären kartano Vivianneburg, joka tätä nykyään toimii kartanohotellina. Siellä 
Stefan Eriksson työskenteli hevosten parissa ja ihastui Vivianne Brasan taloudenhoitajaan. Tämä 
tapahtui niihin aikoihin, jolloin Hallonbo sai kuntaoikeudet eli vuonna 2016 eli sen jälkeen on virrannut 
paljon vettä piskuisessa Hallonbäcken purossa, jota voi ihan hyvin kutsua pieneksi joeksi mutta 
kartalla se on puron nimellä.  
 
Jessican rakas serkkupoika asuu osoitteessa Hemsluttning, joka menee rinnakkain Baltnäsvägenin 
kanssa. Teiden välissä on puisto suikale. Puiden pohjoispuolella on omakotitalo rivistö.  
Fredrikin kotitalo sijaitsee Hemsluttning kadun puolivälissä. Katu menee korttelin ympäri. 
Baltnäsvägen jatkuu Baltnäsin kirkonkylään, jossa on videokirkko sekä pieni uimaranta metsäjärven 
rannalla. 
 
Jessica potkutteli Hemsluttning katua pitkin ja etsi punaruskeaa omakotitaloa, jossa enon ex-vaimo 
asuu lapsineen sekä äitinsä kanssa. Hän tahtoi nähdä edes vilauksen Fredrikistä. 
 
Hän jätti potkulautansa kadun varteen nojaten portin pieleen ja meni polvet tutisten ulko-ovelle ja 
painoi ovikelloa. Samassa hän kuuli koiran räksyttämistä ja askeleita kohti ovea. 



Jessicaa alkoi pelottaa, jos Maria avaisi oven ja sitten isä ja äiti saisivat tietää ihastuksesta 
serkkupoikaan. Hän näki oven vieressä punaisen sangon, jonka hän vetäisi päähänsä ja päätti lähteä 
lipettiin ennen kuin ovi aukaistaisiin. Kun hän oli asettanut ämpärin päähänsä, niin silloin hän kuuli 
oven lukon naksahtavan auki ja ovi raottui.  
 
Jessica juoksi sanko päässä portille ja otti potkulaudan ja lähti potkittelemaan pitkin katua sen toiseen 
päähän, jossa katu kaartaa omakotitalo korttelin toiselle puolelle, jossa Hemsluttning katu liittyy 
Morabacksvägeniin, joka puolestaan menee Baltnäsvägenille. 
Mutkassa hän raotti sankoa, jotta näkisi lähtikö ketään perään. Hän huomasi Fredrikin ottamassa esiin 
polkupyöräänsä. Sydän hyppäsi kurkussa asti ja ajatteli, että mitä ihmettä oli mennyt taas tekemään ja 
kiirehti mutkan taakse ja sitten piiloutui erään talon takapihalle, jossa kyseisen talon väki oli 
grillaamassa. He ihmettelivät, kun sanko päässä oleva tyttö huohottaen ilmestyi nurkan takaa heidän 
pihallensa. Jessica vilkaisi taakseen, ettei vain Fredrik nähnyt, minne hän meni. Onneksi serkku ajoi 
pyörällään talon ohitse eikä nähnyt häntä. Hän poisti sangon päästään ja laittoi sen talon seinän 
viereen ja pyysi anteeksi talon väeltä, että oli tullut heidän pihallensa. Hän väitti, että väkivaltainen 
jätkä jahtaa häntä ja siksi joutui piiloutua tänne. Talon väki kehotti soittaa poliisille, mutta Jessica 
kohautti harteitaan, ettei jaksa alkaa käräjöidä. Hän nopeasti esittäytyi Gummessoniksi ja sitten meni 
varovaisesti hiipien portille katsomaan, että onko vaara ohi. Serkusta ei näkynyt jälkeäkään, niinpä 
hän uskalsi lähteä sydän kiivaasti hakaten potkittelemaan kohti Morabacksvägeniä. Sitten hän kääntyi 
Baltnäsvägenille ja kääntyi keskustaan päin. Harmi vaan, kun hän ei tiedä, että ponttonisiltaa pitkin 
pääsisi suoraan Tihisnäsiin ja Bäckeniin. Hän olettaa ponttonisillan olevan teollisuuskäytössä. 
 
Jessica potkutteli hautausmaan ohi ja ajatukset menivät Hallonbon ukkiin ja ajatteli jos kävisi 
katsomassa hautaa mutta päätti kuitenkin mennä suorinta tietä Filbytarvägenille enon talolle, enon 
nykyiselle talolle. 
Jessica oli hyvin lähellä paljastua. Hän ei ollut pahanteossa mutta viime hetkellä pupu pujahti 
pöksyihin ja lähti sanko päässä potkittelemaan toisen omakotitalon takapihalle. Potkitellessa kohti 
Bäckeniä hän ajatteli, että toivottavasti sanko ei ollut mikään tärkeä ja aivan varmasti Marian perheellä 
on paljon sankoja, sillä tätä nykyään jämtlantilaiset ovat sankohullua kansaa, jotka jonottavat ilmaisia 
ämpäreitä, kun sellaisia jaetaan messuilla sekä avajaisissa. 
 
Jessicaa hirvittää, jos serkkupoika olisi saanut hänet kiinni ja sitten juttu olisi kiirinyt vanhempien 
korviin. Tuskinpa he olisivat siitä pahastuneet, mutta pakoon juoksusta hän olisi saanut moitteita. Ihan 
hyvin hän olisi voinut ihan asiallisesti esittäytyä Marialle ja sitten rupatella serkkunsa kanssa tämän 
huoneessa mutta minkä teet, kun on ujo. Jessica tuntee katkeruutta Mariaa ja Signeä kohtaan, joka 
johtunee isän ja äidin taannoisista päivityksistä. Hän ei tiedä, että Maria tykkää kovasti hänestä eikä 
ole niin vaikea ihminen kuten hän olettaa vanhempien puheiden perusteella. Monesti vanhempien 
kesken hän vitsailee Signestä, että enon entinen anoppi olisi hullu harppu, siis ei mikään ihme, kun 
pupu pujahti pöksyyn ovikelloa soittaessa. 
 
Jessica kiittää onneaan, että viime hetkellä piiloutui takapihalle. Häntä puistattaa ajatuskin, jos olisi 
kaatunut potkulaudallaan ja sitten serkku olisi saanut hänet kiinni ja poistanut sangon päästä. Siitä 
olisi tullut hirveä rumba ja olisi ollut hyvän selityksen paikka. Aivan varmasti huhu olisi levinnyt isän ja 
äidin tietoon. Kaikkea tätä hän ajatteli samalla kun potkutteli juhlapalatsin raunioiden yli ja sitten 
keskustan Chipstorgetin läpi kohti Bäckeniä. Hän oli hyvin lähellä käydä Chipstorgetin reunalla 
olevassa Urvalshusetin lehtipisteessä katsomassa, jos olisi jämtlantilaisia huumorilukulaitteita mutta 
päätti kuitenkin kiiruhtaa enon talolle. 
 
Viikon päästä Stenigit lähtivät kotimatkalle. He ajoivat Vännäsin kautta koska Annki halusi rupatella 
ainoan siskonsa kanssa. Täällä he olivat kaksi yötä ja sitten he ajoivat suorinta tietä kotiin. 
Annki saattaisi olla Monique-Karinin luona pitempäänkin mutta Jessicalla ei oikein aika kulu 
maaseudulla. Hän istui enimmäkseen matkailuautossa lukien jämtlantilaista Knölgriset lukulaitetta, 
jossa on hieman tuhdimpaa huumoria kuin Jämtlands Tokig lukulaitteessa. Knölgrisetissä on myös 
paljon nokkelia sutkauksia sekä palindromeja. Lukulaitelehden päätoimittaja on ruipelomainen Maj 
Paretskoj. 
 
Äskettäin Jämtlandissa on alkanut ilmestyä hyvin härski huumorisarjakuvalukulaitelehti nimeltä Giftet. 
Se on Tokig lukulaitteen tavoin formaattijulkaisu eli sisarjulkaisuja on useissa Skandinavian 
maakunnissa. Länsi-Götanmaalla julkaisu on nimeltä Boa. 



Välillä Jessica käy syömässä ja kahvilla. Illalla hän käy istumassa järven rannassa olevassa 
porealtaassa. Järveen hän ei mene koska siinä on paljon kalantaimenia, joka ei ole hyväksi 
kalakauhuiselle tytölle. 
 
 
 
Augustin viimeisellä päivällä tapahtui se mahdoton; Jessica Stenig selvitti ajokortin inssiajon! Voi sitä 
riemua, kun hän sai vihdoinkin auton ajoluvan. 
 
Tätä nykyään ajokortin teoriakokeet ja inssiajot kuuluvat liittovaltion Road Officen vastuulle. Road 
Office vastaa myös teiden kunnossapidosta.  
 
Heti seuraavana päivänä Jessica kävi isän kanssa VGM:n autokaupassa, joka sijaitsee 
Tunhemsvägenillä, vastapäätä Keskon tukkua. 
 
Hän valitsi tummansinisen VGM900i henkilöauton, jossa on yksinkertainen automaattiohjaus. 
Pikkusiskolla on VGM900Aero, jossa on monimutkainen automaattiohjaus sekä Racer-toiminto, joka 
on kiihdytysvaihde, vaikka autossa on automaattiohjaus. Isosiskon autossa ei ole Racer-toimintoa. 
Molemmat tyttäret saivat alennusta koska isä oli mukana. VGM:n työntekijät saavat 
työntekijäalennusta. 
 
Joka perjantai-ilta Jessica alkoi tehdä perjantai kierroksen uudella autollaan. Kuten saattaa arvata, 
hän kävi mutkan Mellerudissä katsomassa, jos näkisi entisiä koulukavereita. Hän ei nähnyt heistä 
jälkeäkään. Hän alkoi myös käydä karkki- ja robottilukulaitelehti ostoksilla vastavalmistuneella 
Lilleskogin kauppakeskuksen Coop Prismassa. Kauppakeskuksen pohjoispuolella on Tvåstadin suurin 
siirtolapuutarha, joka siirrettiin Vingvägenin tieltä. 
Lilleskogissa Jessica tapaa käydä Coop Prismassa. Siellä on jatkuvasti kuninkaalliset hinnat sekä 
slogaani; Halpuutimme hinnat pysyvästi! 
 
Coop Prismasta hän ostaa lähes joka perjantai uusimman viihderoboteista kertovan lukulaitteen. 
Hänellä on hyvästi rahaa, sillä hänhän asuu kotona. Ainoa menot ovat auton kulut sekä nämä 
roboteista kertovat lukulaitteet, jotka ovat nimeltä; Roboten ja Micro Byte.  
Kaupanpäälle saa data-USB-kalikan, jossa on käytännöllisiä sovelluksia viihderobotteihin sekä 
tietokoneisiin. Osa ohjelmista on demo versioita, jotka saa täysin toimiksi, jos suorittaa pienen 
symbolisen maksun. Jessica ei aio maksaa senttiäkään tietokoneohjelmista.  
 
Eräänä syyspäivänä työinstituutista ilmoitettiin, että kaupungintalon IT-osastolta hän saa 
harjoittelupaikan ja ehkä myöhemmin hänelle myönnettäisiin palkkatukea, jos kaikki alkaisi rullata 
hyvin. Työ alkaa vuodenvaihteessa. Työterapeutit ovat hyvin skeptisiä, että mahtaakohan neiti Stenig 
pystyä käyttäytymään hyvin. Jos hän saisi potkut tästäkin työstä, niin silloin Daily Activity olisi selvää 
pässin lihaa. Totta kai tämä ilahdutti Jessicaa ja hänen vanhempiaan. Isä ja äiti muistuttivat tytärtään, 
ettei sitten enää noloja itse aiheutettuja potkuja. Jessica lupasi käyttäytyä hyvin. Kaupungintalolla olisi 
helppo olla asiallinen koska kopiointikeskuksella työskentelee Ragnhild Gunilla Lilja, joka 
todennäköisesti aloittaisi silmittömän painostuksen, jos Jessicalta lähtisi mopo käsistä. 
 
Novemberissä Jessica kävi työterapeutti Ragnar Strömin kanssa tutustumiskäynnillä Tvåstadin 
kaupungintalon IT-osastolla. Tuttu osasto, sillä kopiointikeskus sijaitsee seinän takana ja siksi häntä 
jännitti mitä Ragnhild tuumaa, kun hän aloittaa naapuriosastolla ja toivoo, ettei tämä lihava akka ärtyisi 
painostamaan eli pitänee yrittää olla asiallinen. Juuri painostusuhkan takia olisi helppo olla asiallinen, 
ajatteli Jessica samalla, kun työterapeutin perässä meni IT-osaston sinisen oven taakse. Oven 
alapuolella on metallivahviste.  
 
Jessican yhteyshenkilöksi tulee punertavakasvoinen webmaster Olga Lindberg, joka päällepäin on 
huvittavan näköinen; alaspäin kaareutuva noita-akkamainen kyömynenä sekä kuin potta päässä 
leikattu lyhyt musta tukka. Olgalla on mustasankaiset silmälasit. 
 
Toinen webmastereista on harmaatukkainen käheä-ääninen Robert Kopp, jonka tukka muistuttaa 
hyvin paljon valkoista vaahtoa. Olga kertoi juurta jaksaen, että osastolla huolletaan kaupungin 
virastotalon sähköposti sekä kotisivupalvelimia. Siinä sivussa jaetaan jonkin verran paperipostia ja 
paketteja eri osastoille. Olga esitteli motorisoidun posti- ja pakettikärryn niin, ettei tarvitse sitä työntää. 



Osaston varastossa olisi paketteja varten kuljetuslavetti mutta se on aivan liian leveä ja kömpelö 
hisseissä. Lastauslaiturilla on liukuhihna johon huolintaliikkeet sekä postimies laittavat paketteja, jolloin 
liukuhihna kuljettaa paketit sisälle IT-osastolle. 
Jessicasta työ vaikuttaa samankaltaiselta kuin Europowerin sekä Mellerudin sairaanhoitohallinnon 
digimaster-osastoilla. Hän päätti ottaa työn tosissaan eikä sortua lapsellisuuksiin. Kirjailijanura kotona 
ja työt kunnialla töissä, ajatteli Jessica. 
Tutustumiskäynnin lopulla Jessica ja Ragnar kurkistivat Olgan ehdotuksesta seinän takana olevalle 
kopiointikeskukselle. Jessie käveli sydän kiivaasti hakaten työterapeuttinsa edellä kopiointikeskuksen 
puolelle, jossa Ragnhild nojasi valkoista pitkulaista kopiointikonetta vasten ja suupielessä väpätti 
sammutettu sähkötupakka. Välillä hän käy polttamassa sähkötupakkaa IT-osastolla koska siellä ei ole 
palovaroittimia. 
 
Jessica toivoi hartaasti, ettei Ragnhild ottaisi esiin kesätyönaikaisia sepityksiä mutta heti kun lihava 
kopiointiteknikko oli nähnyt Jessican, niin silloin hän kävi paperivarastosta hakemassa sepitykset ja 
piirustukset, jotka hän on nitonut yhteen ja tehnyt kannen; Jessie's Lifestory. Ragnhild selasi ihan 
vittuillakseen sepityksiä työterapeutin ja Jessican edessä. Olgaa nauratti kovasti, kun hänelle muistui 
mieleen blondin kesätyöajat. Jessica punastui, kun Ragnhild selasi sepityksiä työterapeutin edessä ja 
nauroi makeasti: "Heh, Jessie on alkanut jostain syystä pelkäämään piirustuksiaan, katsokaa, 
tuossakin on tuommoinen jääkarhu ja tässä rintapumppu." johon Jessica sanoi: "Ne pitää heittää pois, 
roskiin!" Ragnhild nauroi niin, että hänen valtavat läskiset rinnat hytkyivät naurun tahdissa. Ragnar 
nauroi hillitysti, sillä hän ei tunne Ragnhildia eikä tiedä piirustusten historiasta. Totta kai hän arvasi, 
että ne ovat Jessican tuotoksia ja tietää tämän olleen kesätöissä täällä kopiointikeskuksella. 
Jonkin ajan kuluttua Jessica ja Ragnar poistuivat osastolta, ja kerrosta ylempänä sisääntuloaulassa 
Ragnar kysyi, että pahastuiko hän niistä piirustuksista, joita se nainen näytteli. Jessie kohautti 
hartioitaan ja vastasi: "Äh, en välitä niistä ja oli todella lapsellista piirrellä kesätöissä." Jessicaa hirvitti, 
jos työterapeutti peruisi tämän uusimman nuorisoharjoittelupaikan mutta pelko osoittautui 
aiheettomaksi. Ragnar ymmärsi, että piirustukset ovat vanhoja syntejä.  
 
Januari 2994 Jessican nuorisoharjoittelu alkoi Tvåstadin kaupungintalon IT-osastolla. Hän päätti 
satsata uraputkeensa eikä enää koskaan alkaa leikkiä työpaikalla. Nyt on potkut potkittu, ajatteli 
Jessica. 
 
Osastolla on toinenkin työharjoittelija, karmeannäköinen suoratummanruskearastatukkainen 
Josef Gunnarsson, joka on kotoisin Puolasta mutta on asunut suurimman osan elämästä 
Skandinaviassa. Hän on ollut naimisissa Joanna Gunnarssonin kanssa ja ottanut tytön sukunimen 
koska puolalainen sukunimi on aivan liian vaikea ääntää. 
Jessican mielestä pojan etunimi vaikuttaa kiihottavalta koska se alkaa samalla kirjaimella kuin hänen 
oma nimensä mutta siihen kiihotus jääkin, sillä Josef Gunnarsson on todella karmean näköinen; oikea 
kyömynokka sekä kiiltävät posket niin, että niitä katsellessa tekee häijyä. Jessica inhoaa rastatukkia. 
Jessica ja Josef tulivat kuitenkin hyvin toimeen keskenään työpaikalla ja rupattelivat niitä näitä. Eräänä 
päivänä Josef kysyi Jessican isän nimeä. Jessie vastasi ujostellen lyhyesti ja napakasti: "Anders!" 
Josef kuuli väärin: "Mitä sinä sanoa, sanoitko Landers?" Jessica sanoi nimen uudestaan, jolloin 
työkaveri kuuli oikein ja naurahti. Jessicaa otti pattiin, kun joillekin pitää aina vääntää malli 
rautalangasta. Ilmeisesti Josef kuuli väärin koska ajoittain Jessican puhe on melko epäselvää ja 
murtaa pahasti Jämtlandin murretta. 
 
IT-osastolla tehdään kaksi kertaa päivässä posti- ja pakettikierros. Samalla huolletaan eri osastojen 
reitittimet sekä datakaapeleiden kunnon. Joskus kaapelit voivat löystyä pistorasioissa niin, ettei talon 
datayhteydet toimi. Kierroksen jälkeen on kahvitauko, jolloin kokoonnutaan kopiointikeskuksen 
pitkulaiseen siniseksi maalattuun kahvihuoneeseen. Siellä on espressokone, josta saa todella hyvää 
kahvijuomaa. 
 
Kahvitauon jälkeen huolletaan IT-osaston lastauslaiturin puoleisen seinän vieressä oleva pitkulainen 
pääsähköpostipalvelin ja samalla ollaan valmiina vastaanottamaan päivänmittaan saapuvia paketteja, 
jotka huolintaliikkeiden kuorma-autot jättävät lastauslaiturin liukuhihnalle. Liukuhihna kuljettaa paketit 
seinäluukusta sisälle. Silloin pitää jonkun olla ne vastaanottamassa, ettei paketit putoa lattialle. 
Jessica oppi nopeasti työtehtävät. Hänestä tuli ahkerampi kuin Olga, Robert ja Josef yhteensä. 
Tämän vuoksi Olga tuli kateelliseksi, kun Jessica on hyvin stressinkestävä ja suoriutuu työtehtävistään 
nopeammin kuin hän itse. Olga on olevinaan kuin webmaster päällikkö, vaikkei olekaan pomo. 



Muutama vuosi sitten hän oli osastopäällikkö mutta menetti tittelinsä koska hänellä oli kummallisia 
ideoita kuten esimerkiksi tehdä suihkulähde osaston keskelle sekä peittää katon rajassa kulkevat 
ilmastointiputket. Kun Olga menetti osastopäällikön virkanimen, niin siitä lähtien hän on mieltään 
osoittaen rykien repinyt kurkkuaan niin, että kuulostaa kuin oksennus olisi tulossa. Tämä ärsyttää 
Robertia ja kopiointiteknikoita mutta heillä ei ole valtaa potkaista tätä rykivää akkaa pois eivätkä jaksa 
valittaa esimiehilleen koska tietävät hyvin, ettei valituksesta ole mitään hyötyä.  
Kaupungintalolla on erittäin kehno henkilöstöpolitiikka koska muun muassa ammattiliiton vastaavat 
istuvat kaksilla tuoleilla, eivätkä uskalla ärhennellä esimiehilleen. 
Heti kun virkailijoita tulee IT-osastolla käymään, niin silloin Olga tulee liioitellun kohteliaasti heitä 
palvelemaan lässyttäen ihan kuin kävijä olisi vähäjärkinen, jotta talon ihmiset saisivat sellaisen 
käsityksen, että hän olisi yhä päällikön asemassa. Olgan päähän on juurtunut hänen ja Robertin 
ammattinimike webmaster ja on olevinaan kuin mikäkin webbimestari. Olgalla on samankaltainen 
pomoleikki, jota Jessica harrasti Mellerudissä, mutta Olga ei kuitenkaan kirjoittele pikkulappusia. 
Hänellä on vaikeuksia kirjoittamisessa, sillä hänellä ja hänen murrosikäisillä pojillansa on dysleksia. 
Olga häpeää dysleksiaa.  
 
Kopiointiteknikko Lena Lundellilla ja Josefilla on äskettäin ollut lyhyt romanssi mutta pian Lena 
huomasi, että Josef on oikea naistennielijä, joka flirttailee jokaiselle. Facebookissa Josef tapaa kerjätä 
pusuja, että kuinka moni uskaltaa pussata häntä. Hänen pärstäkertoimellansa on vaikea saada 
suudelmia. Ehkä Lenan retkahtaminen tapahtui humalatilassa, jolloin ei kyennyt näkemään jätkän 
karmeaa pärstää tai sitten Josef oli vahvasti meikattuna. Josef muistuttaa hyvin paljon muinaista 
Thomas DI Levaa, juuri samanlainen hätkähdyttävä ulkonäkö.  
 
Joku aika sitten Josef teki erään arabitytön paksuksi ja päätti mennä naimisiin tämän kanssa. 
Josefia kovasti jännittää tytön vanhempien reaktio. Häntä myös jännittää omien vanhempien reaktio 
koska he ovat konservatiivikatollisia ja asuvat Gdanskissa. Joka päivä Josef on yhteydessä 
vanhempiinsa näköpuhelimen avulla ja silloin he puhuvat vain puolaa. 
Josefilla ja Olgalla on paljon erimielisyyksiä ja sen tähden tämä lopetti Marsissa. Olgan mieliksi on 
erittäin vaikea olla koska tälle kaiken pitää olla niin merkillistä. Olgalla on keljumaisia selkään 
puukottajan piirteitä. Josef Gunnarssonin aloittaessa Olga oli luullut tämän olevan seksikäs nuorimies 
ja oli kiihottunut tämän nimestä ihan kuin Jessicakin. Jessican kohdalla Olgalle sattui kömmähdys ja 
luuli tätä miespuoliseksi. Nyt Olgaa ottaa pattiin, kun Stenig olikin Jämtlandin murteella änkyttävä 
toimintarajoitteinen tytön hupakko. 
 
Keväällä osastolla aloitti uusi työharjoittelija, chileläinen Stefano Figurosa. Alkukesällä tuli taas uusi 
harjoittelija lisää; afrikkalainen Kunta Mohammed. 
Nyt osastolla on aivan liikaa työharjoittelijoita niin, ettei työtehtäviä riitä kaikille. Kaiken tämän takana 
on Olga Lindberg, joka nuolee rekrytointiyksikön päälliköiden takapuolia. Hän käheällä äänellä 
kuiskuttelee, että olisi kiva saada nuoria miehiä osastolle. 
Olga päivittäin juoksentelee ympäri kaupungintaloa hieromassa miespuolisten esimiesten hartioita 
sekä tarjoilee heille suklaapatukoita, jotta he järjestäisivät IT-osastolle nuoria miespuolisia 
työharjoittelijoita. Öisin kotona hän pohtii kuinka pääsisi eroon Jessicasta koska tämä on ahkerampi 
kuin hän itse ja hoitaa erinomaisesti työtehtävät niin, että on vaarana, että esimiehet huomaisivat 
tämän ja tekisivät tästä uuden osastopäällikön. Tämä on Olgan pahin painajainen. 
 
Olga on naimisissa mustalyhyttukkaisen Boriksen kanssa. Boris on kotoisin Skånen autonomisesta 
tasavallasta. Lähes päivittäin aviomies tapaa käydä vaimonsa työpaikalla lörpöttelemässä heidän 
yksityisasioistansa sekä hakea ruokarahaa, jotta työkaverit saisivat käsityksen, että Lindbergit olisivat 
varakkaita. Boriksella on olkapäille ulottuvat ruskeat suorat hiukset sekä lyhyt leukaparta. 
 
Robert Kopp on eronnut ja hänellä on pari aikuista lasta. Minette Kopp on osallisena taksiyhtiö 
Tvåstad Taxissa. 
 
Junin alussa oli Janinan ylioppilasjuhlat. Syksyllä hän aloittaa korkeakoulu Westin robottiteknisellä 
linjalla. Koulu sijaitsee Strannan kaupunginosassa. Korkeakoulurakennusta on laajennettu kaikkiin 
mahdollisiin ilmansuuntiin; sivuille, ylös sekä alas. Korkeakoulu West on todella valtava. 
 
Jessica filmasi multimediakamerallaan, kun pikkusisko skoolasi kavereidensa kanssa. Tämäkin 
filmaus meni suorana Stenig Play sivustolle, jotta Jämtlandin mummo pystyisi etäosallistua 
lapsenlapsensa lakkiaisjuhlaan. Tälläkin kertaa häntä yritettiin houkutella Tvåstadiin mutta itsepäisenä 



mummelina Lisbeth ei suostunut matkustamaan. Joka kerta hän sanoo, että mitähän siitäkin tulisi, jos 
hän sattuisi kuolemaan junaan ja sitten ruumis joutuisi hakoteille. Hän lupasi katsoa lakkiaisjuhlat 
netistä. 
 
Lakkiaisjuhliin oli kutsuttu kaikki Tvåstadissa asuvat sukulaiset ja tuttavat. Mukana oli myös Reinfeldtin 
perhe koska ei kehdattu olla heitä kutsumatta koska hehän asuvat naapurissa ja juhliin oli kutsuttu 
Felixin ja Astridin perhe. Jonkin ajan kuluttua Biff ja Susanne lähtivät jokavuotiselle Hallonbon matkalle 
tapaamaan heidän sukulaisiansa. Päivittäin heidän luonansa käy Biffin veli, jonka ulkonäkö huvittaa 
Janinaa ja tapaa kutsua tätä huuliveikoksi koska tällä on ylähuulessa tuuheat ruskeat viikset. 
 
Agnen ja Astridin sukulaiset ovat melkoisia raggareita ja pienrikollisia, jotka helposti riehaantuvat 
laserleikkureiden kanssa. Raggarisukuun kuuluu myös nuori miespuolinen nimeltä Nisse Morteln, 
jonka nimi on jäänyt Jessican mieleen ja on kiihottunut hänestä vain nimen tähden. 
Annki on kieltänyt tyttäriään arvostelemasta Astridin sukulaisia koska Astrid ja Agnes voivat olla hyvin 
herkkiä, jos heidän sukulaisiaan kutsuttaisiin raggareiksi. 
 
Janinan lakkiaisjuhliin osallistui myös Jane-Bettina ja Olof-Carl, jotka antoivat lahjaksi ison pullon 
Tequilaa. Tietenkin Annki puisteli päätään, kun tytär sai noin väkevää viinaa lakkiaislahjaksi. 
Hän tulee sivistämään tytärtään, ettei tämä joisi humalahakuisesti vaan pikkuhiljaa nautiskellen. 
 
Nyt Janina on käynyt lukion loppuun ja syksyllä alkaa korkeakoulussa opiskella robottitekniikkaa.  
Hän oli Sillens gymnasiumissa, joka sijaitsee keskustan etelälaidalla, lähellä Björndalsgymnasiumia. 
Lukiokoulujen välissä on urheilukenttä sekä suuri pysäköintialue molempia kouluja varten. Sillens 
gymnasiumin edustalla on pienoinen lintulampi.  
 
Julissa Jessica sai pitää kuukauden pituisen kesäloman koska hän on yhä Work Officen työinstituutin 
kirjoilla. On tarkoitus, että hän saisi palkkatukityön mutta niin kauan, kun hän on pelkkä työharjoittelija, 
niin hänen tukenansa ja turvana on Work Office työnvälitysviraston työinstituutti. Työterapeutti Ragnar 
ei osaa aavistaakaan, että kontaktihenkilö Olga Lindberg tietoisesti jarruttaa palkkatukipäätöstä, ettei 
Jessicaa palkattaisiin osastolle. Muutaman kerran Ragnar on käynyt kaupungintalolla katsomassa, 
kuinka Jessica pärjää. Silloin Olga menee työterapeutin kanssa kahdestaan kahvihuoneeseen ja 
puhuvat hiljaisella äänellä, että mikä olisi Jessicalle parasta ilman, että hän itse kuulisi suunnitelmia. 
Tämä on tyypillistä Olgaa, puhua selän takana. 
 
Augustin alussa, kun työt alkoivat, niin silloin Ragnhild alkoi udella Jessicalta, että joko munaa on 
tiedossa. Jessie näytti laminoitua valokuvaa, jossa poseeraa tämän hetken suosituin tv-tähti Patrick 
Anderson ilman paitaa. Hän näyttelee draamasarja Playa del Inglés Beachssä hengenpelastajaa. 
Sarja on esperantonkielinen mutta joissakin kohti kuulee espanjaa. Patrickin rinnalla näyttelee uhkea 
joka pojan unelmatyttö Diandra Nutcourt, joka edellisellä vuosikymmenellä tuli tunnetuksi tieteissarja 
Warriors Ace, jossa hän ohjaa puhuvaa avaruussukkulaa jahdaten avaruuskonnia. 
Ragnhild vilkaisi muovitettua valokuvaa ja huomasi Patrickin kuvan ja alkoi nauraa ihan persettään 
repien: "Oh faan! sehän on tähtinäyttelijä Patrick Anderson!" Jessica kummissaan kysyi, että mitä 
kummaa siinä on, jos tyttö on kiinnostunut tähtinäyttelijästä. Ragnhild vastasi: "Siinä tapauksessa 
minun ukkoni on Minette Persbrandt!" Myös Minette on suosittu näyttelijä suositussa poliisisarjassa 
nimeltä Komisario Palmenin erehdys, jossa Minette näyttelee kovaotteista poliisia. Pääroolissa on 
fiktiivinen poliisipäällikkö Joel Palm. 
Jessicaa ärsyttää Minette koska tämä usein tv-sarjassa huutaa kuin oikohöylä. Jessicaan on tarttunut 
kova ärsytys isältään, sillä Andersia todella vituttaa elokuva hahmojen huutaminen.  
 
Jessicaa alkaa vituttaa Ragnhildin keljuilut ja vitsailut mutta on aivan liian kiltti ja nössö sanomaan 
suorat sanat tälle lihavalle akalle. Jessie pelkää Ragnhild Liljaa koska tämä aina pääsee niskan 
päälle. Pienikin moka, niin silloin hän uhkaa tulla illalla juttelemaan mamma Stenigin kanssa.  
 
Kopiointikeskukselta Jessica meni takaisin IT-osastolle katsomaan, että onko huolintaliikkeet tuoneet 
paketteja liukuhihnalle. Hän huomasi liukuhihnalle ilmestyneen vaalilautakunnalle osoitettuja 
paketteja, jotka sisältävät äänestyslipukkeita piakkoin pidettävään kansanäänestykseen, että pitäisikö 
Euroopan federaation muodostaa Global Union Afrikan federaation kanssa. 
Jessica on vahvasti Global Unionin kannalla ja sen tähden poisti kaikessa hiljaisuudessa Ei-lipukkeita 
sisältävien pakettien päältä näyte-etiketit, että mitä paketit sisältävät. Kyllä-lipukkeita sisältävien 
pakettien etiketit hän tietenkin antoi olla. Kukaan ei huomannut, kun hän poisti Ei-pakettien etiketit, 



jotka hän laittoi paperisilppuriin, joka on lastauslaiturin perällä. Global Unionin kannatuksen Jessica on 
imenyt vanhemmiltaan. Myöhemmin Olga ja Robert ihmettelivät, kun tuli ainoastaan jaa-lipukkeita ja 
joistakin puuttui näyte-etiketit. Heitä alkoi huolestuttaa koska ovat Global Unionia vastaan. 
Tässä eräänä päivänä Olga piti pienimuotoisen mielipidekyselyn työharjoittelijoiden kesken, että mitä 
mieltä he ovat Global Unionista. Hän näytti jokaisen kohdalla Kyllä- ja Ei-lipuketta aloittaen Jessican 
kohdalta ja tietenkin tämä valitsi kyllä-lipukkeen siinä luulossa, että työkaveritkin kannattaisivat GU:ta. 
Siinä Jessica oli väärässä, sillä kaikki harjoittelijat valitsivat Ei-lipukkeen ja silloin Olga katsoi 
halveksien Jessicaa ja vittuili, että jopas jotain, kun kannatat tuollaista sianpuolikasta. 
 
Septemberin alussa IT-osastolla aloitti neljäs työharjoittelija, nuori miespuolinen Suffel Larsson, johon 
Olga ihastui niin, että he saattoivat mennä kesken työtehtävien kahvihuoneeseen rupattelemaan 
Suffelin yksityisasioista koska tällä on jotain kummallista ihottumaa käsissään. Olgaa alkoi säälittää 
poikarukka ja ehdotteli erilaisia voiteita. Suffel ei ole Jessican mieleen. Ehkä häntä inhottaa tämän 
sienimäinen käsi-ihottuma. 
 
Seuraavaksi osastolla aloitti vielä viides työharjoittelija, vaalea siilitukkainen pitkäkasvuinen Nisse 
Aronsson, johon Jessica ihastui vain etunimen tähden. Hän ihastuu kaikkiin Nisseihin. Jessicalle se 
ainoa oikea Nisse on tietysti Kristianstadin Johnson, johon hän on kadottanut kaikki yhteydet. 
Hän on lukemattomia kertoja yrittänyt etsiä entistä luokkakaveriaan Enirosta mutta turhaan. Hän 
pelkää pahinta, että herra Johnson olisi mennyt naimisiin ja ottanut vaimon sukunimen. Nyt Nisse-
kiima vahvistui, kun osastolla aloitti kuvankaunis Nisse niminen skandiuros. Jessica on yhä kiintynyt 
Nisse Vässareen mutta tämä on jo kihloissa aasialaispimun kanssa. 
 
Nisse Aronsson on sinkku eli Jessicalla olisi tilaisuus hurmata hänet, jos olisi rohkea. Herra 
Aronssonia ei kiinnosta Jessica koska tämä on nössömäinen. He eivät ehtineet paljoa tutustua 
toisiinsa, kun Nisse sai vakituisen laboratorioassistentin viran Tukholman Sabbatsbergin 
sairaalalaboratoriosta ja muutti Tukholman ydinkeskustaan Adam's Towniin.  
 
Septemberin lopulla oli Global Unionin kansanäänestys koko Euroopan federaation alueella. 
Ennen kansanäänestystä Ragnhild sanoi Jessicalle, että tämän täytyy äänestää vastaan koska GU on 
hänen mielestään susi jo syntyessään mutta Jessica itsepäisesti puolusteli Global Unionin hyviä puolia 
kuten esimerkiksi, että silloin banaanit halpenisivat ja olisi helpompi matkustaa Afrikan lämpöön. 
Ragnhild puolestaan kertoi huonoista puolista kuten esimerkiksi, että silloin afrikkalaiset tulisivat tänne 
pohjoiseen ja veisivät kaikki rantatontit. Tämä ei tehonnut Jessicaan koska hän on poliittisesti liberaali 
ja haluaa jännittäviä uudistuksia yhteiskuntaan. Tässä asiassa hän en tippaakaan pelkää tätä paksua 
akkaa, sillä kansanäänestyksessä on vaalisalaisuus eli hän voi väittää äänestäneensä GU:ta vastaan. 
Jessica vanhempiensa kanssa äänesti kyllä Global Unionille.  
 
Kyllä puoli voitti selvästi. Pohjois-Euroopassa oli eniten vastustusta. Mitä etelämmäksi mennään, sitä 
enemmän saatiin Kyllä ääniä ja etelässähän on paljon avarakatseisia asukkaita. Skandinavian eniten 
vihatuin keskustapoliitikko Patrik Öresson vaikutti ennen kansanäänestystä kannattavansa GU:ta 
mutta heti kansanäänestyksen jälkeen takki kääntyi, sillä vanha kettu Öresson on niin kiero, että 
korkkiruuvikin näyttää hänen rinnallansa suoralta. Hän havitteli Skandinavian presidentinvirkaa mutta 
hävisi Mårten Näckströmille. Presidentinvaalit pidettiin keväällä. Ehkä Patrik katkeroitui 
presidentinvaaleissa niin, että päätti kostoksi ryhtyä Global Unionin vastustajaksi. 
Presidentinvaalikiertueilla hän vaikutti GU-ystävältä niin, että Jessicakin ehti pitää hänestä, muttei 
kuitenkaan äänestänyt koska äiti tiesi kertoa, että Patrik on joskus kopeloinut lentoemäntiä. Stenigit 
äänestivät Mårten Näckströmiä. 
 
Kansanäänestyksestä seuraavana päivänä Ragnhild puisteli päätään Jessicalle, kun tämä tuli töihin: 
"Makalöst, sieltä tulee petturi itse ja nyt on koko kaunis Eurooppa pilalla, sinä olet kyllä melkoinen vittu 
naiseksi!" Jessie väitti äänestäneensä vastaan, mutta sitä Ragnhild ei uskonut sillä ennen 
kansanäänestystä hän oli yrittänyt turhaan käännyttää Ragnhildin kyllä-linjalle mutta turhaan. Vanha 
lihava Ragnhild on yhtä vahvasti GU:ta vastaan kuin Jessica sitä kannattaa. Häntä hieman kadutti, 
kun oli mennyt politikoimaan Global Unionin hyvistä puolista, vaikka isä ja äiti olivat varoittaneet häntä 
politikoimasta työpaikalla. Moni potku aiheutuu juuri poliittisista syistä.  
 
Robert löysi paikallisen lukulaitelehden yleisönosastolta kriittisen kirjoituksen; Nyt on Eurooppa myyty, 
ja on vain yksi asia, jonka voi sanoa Kyllä-äänestäjille, ja se on pähkinöitä! Hän tulosti kirjoituksen 
paperille ja pyysi Ragnhildia suurentamaan kirjoituksen. Tietenkin Ragnhild innoissaan suurensi ja 



laminoi tämän lyhyen yleisönosastokirjoituksen. Sitten Robert teippasi sen sähköpostipalvelimen 
kylkeen. Olga vinoili, että he perustaisivat yhteisön, jonne päästetään ainoastaan niitä, jotka ovat 
äänestäneet GU:ta vastaan.  
Jessicasta tämä ei ollut yhtään hauskaa koska Eurooppahan on demokraattinen ja kaikilla on oikeus 
omiin mielipiteisiin. Hän kuitenkin onnistui peittää kuohuvat tunteensa, sillä Olga on hänen 
yhteyshenkilönsä eli tämä rykivä akka voi hyvinkin aiheuttaa todellisen helvetin, jos tälle aletaan 
isotella. Siinä Jessica tekee ihan oikein tai muuten tämä naamavikainen rykivä akka aivan varmasti 
läpättäisi, vaikka mitä potaskaa esimiesten kanssa. 
 
Kuukauden kuluttua, kun työkaverit olivat toipuneet kyllä-voitosta ja unohtaneet sähköpostipalvelimen 
kyljessä olevan tulosteen, niin silloin Jessica kiinnitti sen päälle Tvåstadin tapahtumakalenterin, ettei 
kukaan näkisi kirjoitusta. Jälleen kuukauden kuluttua hän kaikessa hiljaisuudessa poisti 
tapahtumakalenterin alta tulosteen ja vei sen vaivihkaa lastauslaiturilla olevaan paperisilppuriin. 
 
Karjalan tasavalta äänesti ainoana osavaltiona Global Unionia vastaan ja tämä aiheuttaa ongelmia 
koska nyt afrikkalaisilla on vaikeampaa päästä Karjalaan, jos sinne ylipäätään kukaan haluaa mennä 
koska siellä on yhtä kallista kuin Suomessa ja Skandinaviassa maantieteellisen sijaintinsa takia. Ei 
auttanut muu kuin järjestää Eurooppaan erityistalousalue, joka ei kuulu Global Unioniin mutta on osa 
federaatiota. 
Karjalan kannalta tämä on kiusallista koska karjalaiset poliitikot eivät voi olla GU parlamentin 
täysistunnoissa, jossa tehdään myös Karjalaa koskevia päätöksiä. 
 
Tietenkin Jessican työkaverit ulvoivat riemusta, kun olivat kuulleet edes yhden osavaltion äänestäneen 
Global Unionia vastaan ja he vitsailivat, että pitäisi kai hakea poliittista turvapaikkaa Karjalasta. 


