
Vuosi 2995 
Koko talven ja kevään Jessica Stenig keskittyi työntekoon Tvåstadin kaupungintalon IT-osastolla, sillä 
hän haluaa satsata uraputkeensa, jotta saisi vakituisen työpaikan mutta kunta hyväksikäyttää 
työharjoittelijoita koska heidän pitämisensä ei maksa senttiäkään. Jessica saa yhä Insurance Cashiltä 
työkyvyttömyyseläkettä, joka toimii suojaverkkona, mutta itsetunnolle se ei ole kovinkaan hyväksi. 
Parempi tämä kuin ei mitään. Insurance Cashin ja Work Office työinstituutin tietokannoissa hän on 
toimintarajoitteinen. Tavoitteena on saada hänelle vakituinen työpaikka kaupungintalolta mutta päätös 
pitkittyy yhteyshenkilö webmaster Olga Lindbergin jarruttamisen takia. Olga haluaisi päästä eroon 
tästä Jämtlandin murteella änkyttävästä blondilikasta koska tämä on ahkerampi ja stressinkestävämpi 
kuin hän itse. Yksinkertaisesti Olga on kateellinen Jessican ammattitaidolle.  
Jessica on hyvin ahkera työnainen niin, ettei ole mitään syytä keskeyttää työharjoittelua. Olga toivoo 
hartaasti, että blondi tekisi jonkin virheen, jotta sitten saisi hyvän syyn antaa potkut. Niin falski on tämä 
punertavakasvoinen koukkunokkainen rouva Lindberg.  
Kerran kuussa työterapeutti Ragnar Ström käy tervehtimässä Jessicaa ja samalla juttelee tämän 
työkavereiden kanssa. Jossain vaiheessa Olga vetäytyy työterapeutin kanssa taka-alalle juttelemaan 
kahdestaan hyvin hiljaisella äänellä Jessican asioista, että mikä olisi hänelle parasta. Jessica ei voi 
tietää mitä kaikkea Olga läpättää hänestä. Olga on oikea selkään puukottaja. Ragnar ei tiedä Olgan 
pimeää puolta. 
 
Heinäkuussa Jessica sai pitää kuukauden pituisen kesäloman koska silloin Work Officen työinstituutti 
on suljettu eikä sääntöjen mukaan työharjoittelijat saa olla työpaikoilla lukuun ottamatta kesätyöläisiä. 
Jessica on liian vanha kesätyöläiseksi. Hän on 25vuotias.  
Jessicalle on ihan sama ottaa kuukauden pituinen kesäloma koska hän ei menetä tuloissa mitään. 
Työkyvyttömyyseläke on sama, oli hän töissä tai kotona. Tavallaan Jessican nuorisoharjoittelupaikka 
on eräänlainen suojatyöpaikka tavallisella työpaikalla. Tavoitteena on saada hänelle valtionpalkkatuki 
mutta harmi vaan, kun hänen yhteyshenkilöksensä sattui mulkero nimeltä Olga Lindberg.  
 
Iltaisin sängyssä Jessie tapaa pohtia kuumeisesti, että kuinka saisi poikaystävän. Nyt kun hän ei enää 
ole koulussa, niin hän ei enää tapaa upeita uroksia eikä ole kovin sosiaalista tyyppiä.  
Joillakin kaupungintalon osastoilla työskentelee nuoria jätkiä, mutta hän ei uskalla mennä tekemään 
lähempää tuttavuutta koska hänhän on työpaikalla ja pelkää mokaavansa ja sitten tulisi nolot potkut.  
Hän yrittää pitää mielessä Mellerudin sairaanhoitohallinnosta saadut potkut syksyllä 2992. 
Ne aiheutuivat aivan järjettömän lapsellisen yrittäjäleikin takia, nimittäin hän oli kirjoitellut 
pikkulappusia JT Electronic AB:n ruokalassa. Potkujen aikoihin hän oli kaiken kukkuraksi raskaana. 
Hän oli unohtanut täysin raskauden. 
 
Kesällä Jessica oli rakastellut hehkeän serkkupojan kanssa mutta heistä ei tullut paria koska 
molemmat ovat ujoja sekä asuvat kaukana toisistaan. He rakastelivat vanhemmiltaan salassa 
Jessican huoneessa. Talvella 2993 Jessie synnytti salanimen turvin poikalapsen ja adoptoi 
lapsettomalle parille. Hän ei halua tietää mitään adoptiovanhemmista koska oli käyttänyt salanimeä, 
Sandra Tuppson. Kätilöteknikko oli jyvää hyvyyttään auttanut häntä luomaan kyseisen henkilöllisyyden 
tietämättään, että syyllistyi henkilöllisyyden väärentämiseen. Synnytyksen aikaan hän asui 
vanhemmiltaan salaa naispäivystyksessä salanimellä ja palasi kotiin heti synnytyksen ja poisadoption 
jälkeen. Vanhemmat, Anders ja Annki, eivät osaa aavistaakaan, että vanhimmalla tyttärellä ja 
Fredrikillä on yhteinen lapsi. Jessica itse yrittää kaikkensa, jotta unohtaisi lapsen olemassaolon ja 
vakuuttaa itselleen, ettei ole ollut raskaana. Ainoastaan Sandra Tuppson oli raskaana, ei Jessica.  
Vanhemmille hän on väittänyt olleensa vain ylipainoinen mutta onnistui teho jumpan ansiosta 
laihtumaan.  
 
Sängyssä iltaisin Jessica tapaa pidättää hengitystä ja samalla onanoi. Hengityksen pidättäminen on 
hänen henkilökohtainen tapansa onanoida. Hän on huomannut, ettei erityisemmin kiihotu reisien 
hinkkaamisella yhteen eikä sukupuolielinten hively. Häntä kiihottaa olla ilman paitaa ja pidätellä 
hengitystä. Silloin hän ajattelee itse mielessään, että jos sattuisi kuolemaan, niin silloin ei enää 
tarvitsisi kärsiä poikakaverin puutteesta. Joskus hän ennen hengityksen pidättämistä kirjoittaa ihoonsa 
serkkupoikien nimiä niin, että kuoltua vanhemmat näkevät hänen olleen rakastunut serkkuihinsa. 
Elävänä hän ei uskalla kertoa tunteistaan serkkuihinsa. Oikeasti hän ei kuitenkaan halua kuolla koska 
hänelle elämä on hyvin arvokas. Serkkupoikien nimet iholla kiihottaa häntä valtavasti. Oma nimikin 
kiihottaa. 
Eräänä kesäyönä, kun hän oli jälleen onanoimassa hengitystä pidätellen, niin yhtäkkiä hänen 
silmissänsä näkyi tuuheamustaviiksinen mies, joka kehotti lopettaa moiset puuhat. Hän säpsähti ja 



kysyi ääneen: ”Kuka sinä olet?” mustaviiksinen hahmo istahti sängyn laidalle ja vastasi: ”Juu, minä 
olen helvetin sieluagentti, joka aikanaan on yrittänyt itsemurhaa ja melkein onnistunut, kunnes äiti 
viime hetkellä pelasti henkeni, jolloin järkytyin kovasti ja hakeuduin mielisairaalaan mutta sitä ennen 
ehdin käydä helvetinportilla, jossa isosarvinen piru oli tökkäämässä hiilihangon lävitseni mutta viime 
hetkellä helvetinhissi kuljetti minut takaisin elävien kirjoihin. Pirun takana ehdin nähdä tulikuumat 
laava-altaat. Siis, hyvä tyttö, älä ikinä edes haaveile itsarista tai muuten helvetin laava-allas odottaa!” 
Jessica säikähti pahanpäiväisesti unikuvaa ja lopetti onanoinnin siihen paikkaan ja alkoi taas 
hengittää. Hän avasi silmät eikä nähnyt ketään sängynlaidalla. Hän ajatteli, että oliko nähnyt vain unta 
vai oliko hän käynyt helvetinportilla? Unikuva vaikutti niin todelliselta, ettei hän enää uskalla onanoida 
hengitystä pidätellen. Hän päätti ainoastaan kirjoitella serkkupoikien nimiä ihoonsa, jotka aamulla voi 
syljellä pyyhkiä pois. 
Aamulla häntä vaivasi krapulamainen katumus, kun oli itsetuho ajatuksin onanoinut. Hän hoki koko 
aamupäivän hiljaa itsemielessään; Slut, Slut, jotta runkkuajatukset menisivät pois. 
Muutaman kerran öisin unessa on ilmestynyt tämä mystinen helvetin sieluagentti auttamaan häntä 
jaksamaan ilman poikaystävää; parempi olla sinkku kuin huonossa seurassa. Kaikkein vähiten helvetin 
laava-altaassa, sanoi helvetin sieluagentti, joka esittäytyi eräänlaiseksi suojelusenkeliksi. Hän kertoi, 
että vuonna 3001 tulisi uusi maailmanjärjestys, jonka jälkeen ei enää olisi kuolemaa. Hän varoitti 
Jessicaa narsistisista tursakkeista joskus 3000-luvulla, jotka vain hyväksikäyttävät hänen kiltteyttänsä. 
Suojelusenkeli kehotti myös olla tarkkana ihmissuhteissa 3010-luvulla, muttei kertonut tarkemmin.  
Jessica kiitti tätä outoa hahmoa. Hän ei tunne minkäänlaista pelkoa koska tämä sieluagentiksi 
esittäytyvä enkeli hahmo haluaa vain auttaa ja lohduttaa.  
 
Heinäkuussa Stenigit päättivät viimeinkin käydä kolmenvaltakunnan rajapyykillä katsomassa miltä 
paljon mainostettu keskiyönaurinko näyttää. He suunnittelivat, että ehkä voitaisiin käydä 
Nordkappissa, kun vuonna 2990 sinne ei päästy kolarin takia. Silloin olisi ollut tarkoitus käydä 
Nordkappissa Felixin ja Astridin perheen kanssa.  
Tällä kertaa Anders, Annki ja Jessica lähtivät omin porukoin, koska Felix ja Astrid halusivat 
mieluummin sukuloida Hallonbossa. Nuorimmainen ei enää halua matkailla vanhempien ja isosiskon 
kanssa koska mieluummin haluaa olla kavereiden kanssa.  
Hän on usein koulukavereiden Anna Gustafssonin ja Ursula Tjälgrenin kanssa. Annan äiti, Filippa 
Gustafsson, on ammatiltaan VGM:n siviili-insinööri, jonka tittelistä Anders ja Annki ovat hyvin ylpeitä. 
Perhepiirissä Anders ja Annki kutsuvat Annaa Nannaksi koska Jämtlandissa se on Anna nimen 
sisarmuoto. Ursulaa Stenigit kutsuvat Teddyksi koska Ursula tarkoittaa latinaksi pikkukarhua eli nallea.  
 
Kaveripiirissä Janinaa kutsutaan silliksi koska hän on lyhytkasvuinen. Janinaa huvittaa, kun on käynyt 
Sillens gymnasiumin.   
 
Anders, Annki ja Jessica ajoivat E45tietä pitkin Karesuvantoon ja sieltä Kilpisjärvelle, josta on tullut 
keskisuurikaupunki. Totta kai he kävivät pikavisiitillä Hallonbossa tervehtimässä Lisbethia, joka 
kuitenkin odottaa heitä kylään. He kävivät myös kahvilla Edwardin ja Erinin luona.  
 
Kevättalvella Erin ja Edward saivat kaksoset pitkän yrittämisen jälkeen. Erin sai hormonihoitoa, jolloin 
onnisti tuplasti. Syntyi tyttö ja poika, jotka kastettiin Jimmyksi ja Lotaksi.  
Annkista tuli Jimmyn kummi, muttei sylikummia koska hän ei saanut vapaata ristiäisiä varten. Lotan 
puoliveli Fredrik sai toimia Jimmyn sijaissylikummina. Annki lähetti postitse kummilahjan, hopeinen 
muki, jossa lukee lapsen nimi.  
Jessicaa huvittaa Lotan nimi, sillä Länsi-Götanmaalla on samanniminen raaputusraha-arpa ja on 
äidille vitsaillut, että Lotalle voitaisiin lähettää ikioma Lotta arpa.  
Jämtlandissa ei ole Lotta-arpoja myynnissä vaan siellä on sen sijaan oma raaputusarpa nimeltä Esset.  
 
Samoihin aikoihin Sven-Emilin poika, Mike ja hänen vaimonsa Mary saivat lapsen, joka kastettiin 
Nilsiksi. Mike ja Mary ovat ottaneet käyttöön molempien sukunimet; Lillnysta-Häll. Mary on 
ammatiltaan pedagogiteknikko ja työskentelee Hallonbon Daily Activityssä. Tämän vuoksi Annki ja 
Anders eivät uskalla olla Maryn kanssa tekemisissä, kun pelkäävät tämän mahdollista ihilistisyyttä, 
vaikkei hän sellainen olekaan. Annkilla ja Andersilla on ihilisti kauhu, ja näkevät kaikki virkailijat ja 
pedagogit ihilisteinä. Myös Jessica on imenyt ihilisti kammon.  
Vuosi sitten Monique-Karinin poika Anton meni naimisiin missityyppisen Mira Kantsonin kanssa. Miltei 
heti häiden jälkeen heille syntyi pikkuinen poika, jonka he kastoivat Yesukseksi. Nyt, kesällä 2995 Mira 
on taas raskaana. Ultraäänivideotutkimuksen mukaan vatsassa kasvaa tyttölapsi.  
Tällä kertaa Stenigit eivät käyneet Monique-Karinin luona koska he haluavat käydä pohjoisessa, ehkä 



Jäämerellä asti.  
 
Saanatunturille on tehty liukuportaat, jotta ihmiset pääsisivät helposti huipulle ihailemaan Lapin 
maisemia. Lappikin on melko täyteen asutettu eli suuria erämaita ei enää ole. Kaupunkien väliin on 
jätetty muutama luonnontilassa olevia metsäsaarekkeita saamelaisreservaateiksi. 
Myös Kautokeinon alueesta on tehty saamelaisreservaatti, jonne ei saa rakentaa taloja ilman 
saamehallinnon erityislupaa. Ehkä Lappi saanee Skånen ja Ahvenanmaan kaltaisen itsehallinnon. 
Saamelaisvaltuuskunta yrittää lobata Brysselissä sekä Global Unionin pääkaupungissa, joka on 
Marbella, että viimeinkin luotaisiin saamelaisvaltio. Suomen ja Skandinavian poliitikot ovat hyvin 
nihkeitä antamaan saamelaisille lisää valtaa. 
 
Kilpisjärvellä Stenigit olivat yhden yön ja sitten he jatkoivat matkaa kohti pohjoista. Kun he olivat tulleet 
Skibotnin kiertoliittymälle, niin silloin he päättivät kääntyä takaisin, kun Anders ei jaksanutkaan ajaa 
Nordkappiin, jota hän myöhemmin on katunut, kun oli melko lähellä. Syyksi hän laittoi tyttären ainaisen 
ininän, että hän haluaa nähdä Eurocityn. Kyllä Jessicakin haluaisi käydä Nordkappissa mutta kuitenkin 
häntä kiehtoo Meänmaan pääkaupunki Eurocity, entinen Tornio-Haaparanta.  
 
Stenigit palasivat Kaaresuvantoon, jossa he olivat yhden yön Camping Swedufinnissä, jonka vieressä 
on matkamuistomyymälöitä. 
Tämä vanha rajanylityspaikka on nykyään keskisuurikaupunki eikä mitään rajaa ole jäljellä. Kaupungin 
halkaisee ainoastaan Suomen ja Skandinavian osavaltioraja. 
 
Seuraavana päivänä Stenigit ajoivat kohti Eurocityä. Matka Eurocityyn sujui niin nopeasti, ettei 
huomattu Napapiirin kylttejä. Tie on erittäin hyväkuntoinen kaksikaistainen moottoritie, jonka keskellä 
menee luotijuna X3000Pendolino-Meäntoogi. 
 
Eurocityn itäinen kaupunginosa on nimeltä Tornio, jonka pohjoispuolella on sinivalkopeltinen  
Zandra Park niminen kauppakeskus. Siellä on valtava K ICA Quantum Market, jossa myydään hienoja 
lappilaisia viinejä, jotka viime aikoina on saavuttanut suurta suosiota, joita viedään jopa Afrikkaan. 
Kauppa on yhteisomistuksessa Keskon ja ICA ketjujen kanssa. Kesko ja ICA suunnittelevat fuusiota, 
jotta olisivat vahvempia Global Unionin markkinoilla. 
 
Kun Stenigit olivat katselleet Zandra Parkissa, niin silloin he jatkoivat matkaa kohti etelää. Nordkappin 
sijasta he päättivät tutustua Suomeen. Ainoastaan Jessica on koulumatkalla käynyt Suomessa.  
Eurocityn ja Kemin välissä on kummallinen pitäjä nimeltä Örinälä, joka huvitti Stenigejä eivätkä 
ymmärrä mitä tämä hassu paikannimi tarkoittaa. Käännöslaitteet eivät onnistuneet ruotsintamaan 
paikannimeä. Jotkut kääntäjät käänsivät Örinälän Brummareksi.  
 
Seuraavaksi he pysähtyivät Kemissä, joka on melkoinen suurkaupunki. Täällä Jessica huomasi 
kauhukseen, että kainalokarvat ovat kasvaneet. Hänellä ei ollut mahdollisuutta ajaa niitä koska 
epilaattorista oli paristot lopussa ja matkailuautossa ei ole riittävästi sähkövirtaa. Kainalokarvat olisi 
pakko ajaa koska on kovahelle ja hihattoman paidan kainaloaukoista karvat pilkottivat. 
Jessica mietti kuumeisesti, että miten pystyisi ajamaan karvansa. Saksien kanssa siitä ei tulisi yhtään 
mitään. Sitten hän hoksasi, että jonkin ravintolan vessassa voisi käden käänteessä ajaa kainalokarvat. 
Hän ei halua vanhempien alkavan parturoida kainalokarvoja niinpä hän haluaa itse ajaa karvansa. 
Hän käveli Kemin kävelykatua epilaattori kädessä etsien sopivaa ravintolaa. Hän meni sisään 
kiinalaisravintola Golden Huawei, jossa näkyi monta vessaa. Hän käveli katettujen pöytien ohi suoraan 
vessaosastolle ja sitten vain töpseli pistorasiaan ja kainalokarvoille kyytiä.  
 
Sitten Stenigit jatkoivat matkaa kohti etelää. Eurocityn eteläpuolella on kummallinen paikannimi; 
Örinän perä. Jessica ehdotti isälle, että he kävisivät katsomassa mitä on Örinän perällä mutta Anders 
ei jaksanut sinne ajaa. Tuskin siellä olisi ollut mitään katsottavaa, sanoi Anders.  
 
Kemin eteläpuolella he huomasivat taukopaikka Kommarin, jossa Jessica olisi voinut ajaa karvansa. 
He eivät tienneet mitään tästä pienestä punapeltisestä taukopaikasta. Taukopaikka Kommarista ei ole 
mitään merkintää taukopaikka lukulaite-esitteissä.  
 
Seuraavan yön Stenigit olivat Nallikarin leirintäalueella. Tätä nykyään uimaranta ja rantavesi on 
päällystetty betonilaatoilla, jotta Peräjärvessä olisi miellyttävämpi kahlailla.  
Peräjärvi on entinen Perämeri, joka muodostui järveksi, kun Merenkurkku umpeutui. Merenkurkun 



keskellä on Botnia kanava, jotta laivat pääsisivät Oulun, Luulajan sekä Eurocityn satamiin. 
 
Seuraavana päivänä Stenigit jatkoivat matkaa. He suuntasivat auton keulan kohti itää koska Andersia 
kiinnosti nähdä Suomen sisämaa. He eivät kehdanneet ajaa Suomen länsirannikkoa koska siellä on 
lakeuksia, kuten on kotirintamallakin, sanoi Anders ja päätti ajaa Suomen sisämaan kautta. Paikkojen 
ja katujen nimistä he lukevat kantaskandinaaveina ainoastaan Skandinavian kieliset osat. He eivät 
osaa ääntää esimerkiksi Oulua vaan helpompi on sanoa Uleåborg.  

 
Vähän ennen Kajanaa he pysähtyivät Kainuu Parkin kauppakeskukselle, Kontiolahden länsipuolella. 
Kauppakeskuksella he tekivät elintarviketäydennystä. Sitten he jatkoivat matkaa kohti etelää. 
Kajanan keskustassa on vanha kunnon Pekka Heikkisen leipomo, jossa myydään tätä nykyään 
suussa sulavia voipullia. Stenigit ostivat pussillisen voipullia iltakahville.  
He huomasivat, että Kajanan asemakaava muistuttaa melkoisesti Hallonbota, miten tämä on 
mahdollista, ajatteli Jessica. Hän vitsaili, että olisi jännä nähdä Kajaanin vastine Jämtlandin mummolle 
ja enoille. Itse mielessään hän ajatteli myös Fredrikiä.  
 
Vähän myöhemmin Stenigit jatkoivat matkaa kohti etelää. Kaupungin eteläpuolella, vähän ennen 
Sukevaa, on pieni Vattulan kaupunki. Jessica tahtoi niin kovasti nähdä tämän pienen kaupungin 
ydinkeskustan, niinpä Anders päätti ajaa kierroksen Vattulassa. He hämmästyivät, kun Vattulan 
keskusta muistuttaa melkoisesti Strannaa. Läppäsiltakin on lähes identtinen tosin pienempi sekä 
Vattulan punatiilinen vesitorni muistuttaa hyvin paljon Strannan ikivanhaa vesitornia. Heitä ihmetytti, 
kun Kajana muistuttaa Hallonbota ja Vattula Strannaa. 
  
Sitten he jatkoivat matkaa kohti etelää. Kuopion ulkopuolella he asettuivat yöksi kauppakeskus Sagan 
isolle palkkipaikalle. Jessica luki lukulaite-esitteestä, että Sagalla on sama omistaja kuin Vänercityn 
ulkopuolilla olevilla samannimisillä kauppakeskuksilla eli Sally Market.  
Jessica luki myös Sagasta saadusta lukulaite-esitteestä, että vuonna 2992 Sally Market oli ostanut 
katamaraani Jet Sallyn ja laittanut sen Bergenin ja Skotlannin Edinburghin välille.  
Syysmyrskyssä vuonna 2994 katamaraani Jet Sally upposi ja vei monta matkustajaa Pohjanmeren 
pohjaan. Jessicalle tuli tippa silmäkulmaan, kun muistui mieleen ensimmäinen kesälomamatka 
Manner-Eurooppaan, jolloin he olivat menneet samalla katamaraanilla ja nyt se hieno seinämaalaus 
informaation vieressä on kastunut, se, joka esitti isonokkaista mustaa lintua. Hänelle tuli myös mieleen 
Kristianstadin aikaisen luokkakaveri Marion maalaaman piirroksen Jet Sallysta.  
Jessica luki lukulaitteesta myös, että samoihin aikoihin, kun Jet Sally upposi, niin Tallinnassa paloi 
Sally Marketin omistama tavaratalo eli tällä kauppakeskusyhtiöllä on ollut todella rankkaa. 
 
Stenigit kiertelivät kauppakeskus Sagassa. Heistä siellä oli hyvin kallista. Jessica ymmärtää hintojen 
kalleuden koska sen omistajan täytyy jotenkin saada rahaa katamaraanin ja kauppakeskuksen 
menetykseen mutta isä ja äiti eivät ymmärrä, että miksi asiakkaiden pitää ryhtyä yrityksen 
taloustalkoisiin.  

 
Iltapäivällä Anders, Annki ja Jessica jatkoivat matkaa kohti etelää.  
Seuraava pysäkki oli Heinolan Tähtihovi, joka on Suomen vanhimpia taukopaikkoja. Luonnollisesti 
Tähtihovia on laajennettu. Sen ympärillä on paljon tavarataloja.  
Täältä he ostivat isoja, melkein traktorin renkaan kokoisia sokerimunkkirinkilöitä. Jessica muisti, että 
samanlaisia on myös Jönköpingissä, Stjärnhovin taukopaikalla mutta taitaa olla, että Heinolan munkit 
ovat isompia. 
 
Seuraavaksi he pysähtyivät Lahdessa, jossa on valtava viihdekeidas nimeltä Hemohes World, jossa 
on huippumoderneja elokuvateattereita sekä makeismyymälöitä. Jessica osti karkkipussin, joka on 
muotoiltu ikivanhan lääkärilaukun muotoon. Karkkipussin päällä lukee; Kyrön namuja – Kyrös godis. 
Jessica päätti painaa mieleen, että suomeksi godis on siis namu. Hän luki karkkipussista, että 
makeiset on nimetty muinaisen hiihtovalmentaja Kari-Pekka Kyrön mukaan.  
 
He majoittuivat Hemohes Worldin leirintäalueelle. Siellä he pulikoivat Vesijärvessä. Jessica varsikseen 
kirjoitti järven nimen tulkkikoneeseen ja huomasi, että se on ruotsiksi Vattenträsk. Häntä naurahti, että 
miksi järvellä on tuollainen luonnollinen nimi, johon Annki vastasi: ”En tiedä, varmasti finnien 
huumoria!” ja nauroi niin, että rinnat hytkyivät ja valtava sähkötupakka väpätti huulien välissä.  
 



Seuraavana päivänä Stenigit jatkoivat matkaa kohti etelää. Seuraava pysähdys oli Kervo, joka on 
melkoinen suurkaupunki, joka on kasvanut Stor-Helsingforsiin kiinni.  
Jessica luki lukulaitteelta, että Keravalla on ystävyyssuhteita Strannaan. Jälleen Stranna kummittelee, 
naurahti Jessica. Hän luki myös, että Tvåstadilla on myös ystävyyssopimus Kangasalan kanssa. 
Jessica ehdotti, jos käytäisiin mutka Kangasalla mutta isä ei jaksanut lähteä sinne asti, sillä biokaasu 
maksaa maltaita, vaikka Suomessa biokaasu on hitusen halvempaa kuin Tvåstadissa. Siitä kiitos 
maakaasuputkien, jotka tulevat Venäjältä ja Karjalasta.  
 
Keravalta he ajoivat Vantaalle, joka on tätä nykyään Helsingforsin kaupunginosa. Sinne menee 
Helsingin keskustasta useita metroja, joiden rakentaminen onnistui paremmin kuin kauan sitten 
surkuhupaisa Länsi-metro.  
 
Stenigit näkivät houkuttelevan punapeltisen viinimyymälä AP Shopin, jonka vieressä on konttoritarvike 
tavaratalo Urho. He päättivät käydä ostamassa AP Shopista matkamuistoksi paikallisia viinejä. Jessica 
osti itselleen pari pulloa vodkaa, jolla on hassu nimi; Nössö Vodka. Jessica päätteli nimen viittaavan 
pähkinöihin, mutta ajatukset menivät Nössemarkiin sekä Nossebrohun. 
Anders osti sähkönmakuista Radio viiniä. Jessica piipahti konttoritarvike tavaratalo Urhossa 
katsomassa, jos siellä olisi halpoja sanelulaitteita. 
Siellä oli sanelulaitteita, muttei halpoja vaan sikakalliita. Hän löysi sieltä lukulaitepokkarin nimeltä 
Kukkola, joka kertoo pienestä vallattomasta Urho pojasta. Lukulaitepokkari on esperantoksi.  
Kyseessä on sama romaani, jonka Annki luki 2970-luvun alussa.  
 
Sitten he menivät levähtämään Bodominjärvelle, joka löytyi matkaesitelukulaitteelta. Siellä on tätä 
nykyään ruotsalainen lomakylä Bodom semesterby.  
Eikä aikaakaan, kun Jessica luki lukulaite-esitteestä Bodom-järven historiasta, että täällä on 
tapahtunut kauan, kauan sitten mystinen kolmoismurha.  
Annkia alkoi puistattaa niin paljon, että tahtoi pois tältä kauniilta paikalta. Kukaties murhatut ärtyisivät 
kummittelemaan.  
Vaikka Anders oli ehtinyt maistella radioviiniä, niin oli pakko etsiä toinen huilaamispaikka.  
Hetken mietittyään he päättivät mennä Helsinki Cityyn pikkupromillessa. Siellä olisi paljon katsottavaa. 
He pysäköivät matkailuauton Kauppakeskus Stadi Parkin pysäköintipaikalle.  
Stadi Parkin kohdalla on aikaisemmin ollut Kampin kauppakeskus, joka on aikoja sitten purettu 
suuremman ja mahtavamman kauppakeskuksen tieltä. Narinkkatori on yhä entisellä paikalla, jonka 
reunalla on Stadi Parkin pysäköintialue. Siellä oli mukava huilata, kunnes Andersin promillet ovat 
laskeneet.  
 
Narinkkatorilta menee köysirata Kauppatorille, joka on lasitettu, jotta vältyttäisiin lokkiterrorilta. 
Eteläsataman ja ikivanhan kauppahallin välissä on pienimuotoinen Guggenheimin taidemuseo, joka 
muistuttaa suurta saamelaiskotaa. Guggenheimin museo on kuitenkin päätetty rakentaa. Siihen ei 
käytetty senttiäkään verorahoja. Museo on sataprosenttisesti yksityisrahoitteinen ja siinä on ollut 
osallisena suurin osa Suomen suuryrityksistä kuten sijoitusyhtiö Brandor.  
 
Kun Stenigit olivat katselleet ympäriinsä, niin silloin he päättivät yöpyä Stadi Parkin edustalla koska 
Andersin promille näyttää laskevan hyvin hitaasti.  
Kauppakeskuksen vessassa on kätevä pestä hampaat ja ajaa kainalokarvat.  
Aamulla he lähtivät ajamaan kohti länttä. He ajoivat rannikkotietä kohti Liesjärveä. Siellä he katsoivat 
historiallista dieseljunaa, josta Jessicalle tuli mieleen Upphäradin dieseljunamuseo. He ovat nähneet 
Suomenmatkalla paljon yhtäläisyyksiä Skandinavian kanssa. Selvästi suomalaiset ovat apinoineet 
Skandinaviaa, kuten Anders totesi.  
 
Seuraavaksi he ajoivat Forssaan valtatie kakkosta pitkin. Kaupungin eteläpuolella on kerrostalo lähiöt 
kuten Hillo sekä Lexus, jonka pohjoispuolella on Eurola.  
Kaupungin itäpuolella on Estbackan kaupunginosa. Stenigit lukivat kylteistä ainoastaan Skandinavian 
kieliset nimet, kun eivät osaa lausua suomenkielisiä nimiä. Vähän matkan päässä on kaksi 
luontoreservaattia, Hunne- ja Halleskog. 
Lukulaite-esitteen mukaan Halleskogissa on sinipöllöjä, luki Jessica. He eivät kuitenkaan menneet 
näihin luontoreservaatteihin koska Annki ehti säikkyä Bodom-järven historiasta niin, ettei haluta enää 
metsäalueille. Sen sijaan he ajelivat ristiin rastiin Vironmäen rauhallisia omakotikatuja ja vertailivat 
maisemia Hullsjönin kanssa.  



 
Pian he huomasivat valkotiilisen omakotitalon osoitteessa Bevingadevägen 6.  
Anders ja Annki päättivät mennä katsomaan, että keitä asuu kyseisessä omakotitalossa. Jessica vikisi 
kuin vihtarae pakkasessa, ettei voi noin vain mennä tuntemattomien luokse, kuka ties talossa asuu 
rikollisia. Anders murahti, ettei noin saa sanoa koska silloin ei oppisi tuntemaan uusia ihmisiä.  
Talon edustalla oli punainen Brandia henkilöauto. Anders rohkeasti soitti ovikelloa. Ulko-oven vieressä 
seinää vasten nojasi sähkökäyttöinen luuta, joka hieman surisi. Jessica ajatteli, että ehkä talossa 
asuisi hirveä noita-akka. 
 
Pian aivan nuori vaaleatukkainen laihahko nainen avasi oven. Anders ja Annki esittäytyivät ja 
esittelivät myös tyttären. Ensin he kysyivät, jos hän osaa Skandinavian kieltä tai englantia, johon 
nainen vastasi, että englantia hän osaa erittäin hyvin, muttei Skandinaviaa.  
Anders sanoi, että he tulevat Länsi-Götanmaalta ja ovat parhaillaan lomamatkalla.  
Stenigit hämmästelivät naisen ulkonäköä, ihan ilmetty Janina. Myös nainen hämmästyi, kun Stenigit 
muistuttavat melkoisesti hänen perheenjäseniänsä. Hän kertoi, että hänen vanhempansa ja isosisko 
ovat parhaillaan lomamatkalla Skandinaviassa. Nainen esittäytyi Jaana-Mariksi.  
Annki kertoi, että heidän nuorimmainen jäi kotinaiseksi ja on samannäköinen sekä melkein 
samanniminen ja näytti valokuvaa kännykästä. Jaana-Mari hämmästyi kaksoisolennostaan. Hän näytti 
videopätkän perheen videosivustolta, jossa tämän perheenjäsenet poseeraavat. Hän katsoi 
navigaattorilta heidän lokalisaationsa. He ovat juuri nyt Tvåstadissa. Stenigien hämmästykseksi tämän 
tuntemattoman Kivisen perheen navigaatiotunnus on heidän talonsa kohdalla. Miten ihmeessä 
tällainen yhteensattuma; kaksi täysin tuntematonta perhettä mutta täysin identtisiä, jotka samaan 
aikaan käyvät toistensa luona.  
Jaana-Mari kertoi, että hänen vanhempansa ovat Antti ja Anna sekä isosisko Johanna. Tämän kuultua 
Jessicaa alkoi heikottaa, kun hänelle muistui mieleen Johanne Haraldsenin tapaus.  
Jessica ei käsitä, että miten ihmeessä hänellä on useita kaksoisolentoja ja toivottavasti tämä uusi 
Johanna ei viuhahtaisi. Hän pelkäsi, jos Johanna Kivinen ilmestyisi hänen eteensä, vaikka tiesi, että 
pimu on parhaillaan Tvåstadissa. Hän tuli niin pyörälle päästään, että oli pakko mennä matkailuautoon 
lepäämään. Hän sanoi isälle ja äidille, että heikottaa ja hän menee autoon huilaamaan. Jessie väitti, 
että vatsassa tuntuu kummalliselta.  
Äiti kehotti ottaa esiin sangon siltä varalta, jos alkaisi oksettaisi. Jessie vastasi, ettei okseta vaan on 
suolikaasuja. Onneksi tämä keskustelu oli Skandinavian kielellä niin, ettei Jaana-Mari ymmärtänyt. 
Jaana-Marin mielestä kutsumattomien vieraiden käyttämä kieli on ruotsia. 
 
Jessicaa ei oksettanut vaan örisytti niin maanperusteellisesti. Tietenkään kylässä hän ei kehdannut 
alkaa öristä koska silloin isä ja äiti olisivat saaneet hävetä silmät päästään ja sitten loppumatkasta olisi 
hirveä saarna. Asuntoautossa hän rupesi pitkällensä ja sulki silmänsä. Silloin hetkessä hän nukahti ja 
näki käsittämätöntä unta kaksoisolennosta. 
 
Sillä välin kun Jessie huilasi matkailuautossa, niin Anders ja Annki joivat espressot Kivisten keittiössä. 
Kivisillä on yhtenäinen istuinpenkki sekä vanhannäköinen ruokapöytä. Keittiössä on hopeanvärinen 
nettiin kytketty älyjääkaappi. Tiskipöydän alapuolella on hopeanvärinen astianpesukone.  
Stenigeillä ei ole tällaisia hienouksia, vain tavallinen jääkaappi sekä analoginen astianpesukone. 
Annkin mielestä jääkaapin ei tarvitse olla älykäs riittää, että kotikokilla on sen verran älliä päässä.  
 
Jaana-Mari tarjosi espresson lisäksi suussa sulavia Harjulan pikkuleipiä. Sitten Stenigit hyvästelivät 
neiti Kivisen ja lähettivät terveisiä perheenjäsenille. Jaana-Mari kävi matkailuautossa hyvästelemässä 
Jessican ja kysyi, että miten tämä jaksaa. Jessie vastasi esperantoksi, että voi jo paremmin.  
Jaana-Mari antoi hänelle perinteisiä suomalaisia Finrexin flunssalääkkeitä.  
Annki ja Anders sanoivat lopuksi, että olisi kiva pitää yhteyttä tähän kaksoisperheeseen. Jaana-Mari 
antoi Kivisten suvun videosivuston nettiosoitteen. Annki antoi vuorostaan Stenig Playn osoitteen.  
 
Jessica paljasti isälle ja äidille, että hän meni pyörälle päästään, kun koko Kivisen perhe muistuttaa 
heitä, johon Annki nyökkäsi: ”Samma här!”.  
Jessica ei halua eikä kykene kertoa vanhemmilleen Johanne Haraldsenin kohtalosta koska hän itse oli 
vahingossa käynnistänyt ketjureaktion, joka koitui Johanne tytön kohtaloksi. Totta kai Annki ja Anders 
tietävät, että juuttien talon tyttö murhattiin koulussa. Siitä on jauhettu paljon paikallisessa 
lukulaitelehdessä. Jessica yrittää päästä eroon Johanne traumasta, jotta voisi ottaa yhteyttä Johanna 
Kiviseen, jos tämä osaisi esperantoa tai englantia. Jessica yritti kuumeisesti muistella, että oliko 
sittenkään se Haraldsenin likka kaksoisolento.  



Häntä on alkanut mietityttää asia. Silloin, edellisellä vuosikymmenellä, Johanne vaikutti 
kaksoisolennolta koska oli saman pituinen ja samanvärinen tukka sekä kasvojen piirteet hieman 
samankaltaiset.  
 
Sitten Stenigit jatkoivat lomamatkaa. He kävivät mutkan Tavastehusissä. Siellä he kävivät Irwin 
Goodman museossa, jossa soi tauotta Irwinin kappaleet ja voi katsella Antti Hammarbergia ja Vexi 
Salmea vahanukkien muodoissa. Jessicaa kiehtoi kovasti Irwinin kappaleet, muttei ymmärrä sanoista 
koska ne ovat vain suomeksi. Onneksi hän löysi museon myymälästä musiikki-USB-kalikan, jossa on 
kaikki Irwinin kappaleet esperantoksi käännettynä. Hän hoksasi, että Irwin Goodmanin kappaleet 
muistuttavat melkoisesti Eddie Badmanin kappaleita. Molemmat kansanlaulajat ovat vainaita. Irwin on 
kuollut kauan sitten mutta Eddie kuoli 2989 New Yorkin lentokentän tullissa. Molempien laulajien 
oikeat nimet ovat samankaltaisia; Anders Hammerbjerg ja Antti Hammarberg.  
 
Sitten Stenigit kävivät Hämeenlinna Cityssä katsomassa, jos siellä olisi jotain erikoista. Suurin osa 
kaupoista on samoja yhteiseurooppalaisia ketjuja kuin kotirintamallakin. Hämeenlinnassa kierreltyään 
Stenigit jatkoivat matkaa kohti länttä ja kaupunkiin nimeltä Åbo, kuten he näkivät tämän Suomen 
vanhimman kaupungin nimen. 
 
Turun keskustasta he ostivat perinteisiä suomalaisia ruisleipiä. He ovat ihastuneet ruokaisaan 
ruisleipään. Totta kai Skandinaviassakin on ruisleipiä mutta valitettavasti ne on pilattu liiallisella 
siirapilla. Jos ei yökötä, niin ainakin lihottaa, kuten Annki tapaa sanoa. 
Ostokset tehtyään he menivät Linnansatamaan odottamaan laivaa. Satama on lähes ennallaan. Totta 
kai satamaa on modernisoitu. Turun linnakin on vanhalla paikalla.  
Laivaa odotellessa Stenigit kävivät Turun linnassa. Sisällä opasrobotit esittelevät linnaa vierailijoille 
halutulla kielellä. Linnan aulassa tarvitsee vain sanoa robotin mikrofoniin; Robots Follow me, niin 
robotti alkaa seurata kävijää ja kertoo linnan historiasta. Stenigejä ilahdutti, kun robotti kertoi linnan 
historiasta Skandinavian kielellä, kieli, jota Suomessa kutsutaan yhä ruotsiksi.  
Robotin kyljessä on lukulaiteteline, josta saa ottaa ilmaiseksi lukulaitteen, jotta myöhemmin kotona 
voisi tutustua tarkemmin Turun linnan historiaan. Linnareissun jälkeen he palasivat autolle, joka oli 
laivalaiturilla odottamassa laivaan pääsyä. Pian sai ajaa laivaan, jossa he söivät valtavat sipulipihvit. 
 
Yhä Turun, Ahvenanmaan ja Skandinavian välillä on monta laivavuoroa. Yhä Viking Line ja Silja Line 
porskuttavat. Viking Linen supernopeat laivat menevät Turusta Kapellskäriin. Siljalla on hieman 
hitaampia aluksia, jotka menevät Tukholmaan. 
Stenigit menivät Viking Linen suurella katamaraani Jet Finlandicalla, joka on hyvin nopea.  
Matkalla alus pysähtyy Maarianhaminassa. 
Suomen ja Skandinavian välisillä aluksilla ei enää ole verovapaamyyntiä mutta silti niissä on maa 
hintoja halvempaa.  
 
Silja Linen Turun ja Tukholman välinen laiva on nimeltä M/s Aurora ja on myös hyvin loistokas, mutta 
kulkee hieman hiljempää koska reitti kulkee läpi Tukholman saariston tai muuten saaristolaiset 
alkaisivat inistä.  
Silja Linellä on vuosien saatossa ollut useita omistajia. Tällä hetkellä suurin omistaja on sijoitusyhtiö 
Brandor. Brandorilla on tarkoitus pikkuhiljaa luopua autoteollisuudesta ja palata takaisin 
varustamotoimintaan. Brandorin pääomistaja on Branderin suku, joka on lähtöisin Vattulasta. 
 
Alkuillasta laiva saapui Kapellskäriin, josta he ajoivat suorinta tietä Tvåstadiin, sillä Annkia huolestutti 
kuinka kukat voivat, vaikka Janina kasteli päivittäin äitinsä kukkia mutta häntä kuitenkin huolestutti, jos 
jokin kukka olisi saanut liikaa tai liian vähän vettä. Onneksi näin ei käynyt vaan muutama kukka oli 
alkanut kukkia. Tämä ihmetyttää Annkia koska hänen käsittelyssänsä kukat pikemminkin kuihtuvat 
kuin alkaa kukkia. Kaikilla muilla kukat kukoistavat. Ehkä hän kastelee liikaa. 
 
Janina kertoi tuntemattomien Kivisten yllätysvierailusta ja näytti heidän videoterveisensä Stenig 
Playstä, jonka he olivat jo nähneet matkapuhelimista. Videosivuston vierasosiossa Kiviset kertoivat 
hyvällä esperantolla, että olisi kiva, jos Stenigit tulisivat kylään, kun koko perhe on paikalla.  
Anders soitti Kivisille ja sanoi, että hekin olisivat tervetulleita heille.  
Jessica toivoo, ettei Kiviset tulisi, ei ainakaan kaksoisolento Johanna. Miten ihmeessä kaikki 
kaksoisolennot ovat samannimisiä. Häntä alkoi örisyttää niin, että vanhempia alkoi ärsyttää ja 
huolestuttaa jos tytär örisisi töissäkin.  
Örinöistä Jessicalle muistuu mieleen Pohjois-Suomessa nähty tienviitta Örinänperälle ja siitä hänelle 



tulee mielleyhtymiä Johanne-vainaaseen.  
 
Illalla Jessica kävi autoajelulla Mellerudissä päin, jos näkisi entisiä koulukavereita, kuten Robertia. Hän 
ei nähnyt vilaustakaan koulukavereista ja ihmettelee mitähän he puuhaavat tai sitten hän ei 
haluakkaan tietää, että mitä Robert tekee Minetten kanssa. Mellerudissä hän ajoi toimintarajoitteisten 
yhdistyksen ohitse, joka sijaitsee Ringvägenillä, kahden huoltoaseman takana. Vaikutti siltä, että 
yhdistys oli kesälomilla, kun siellä ei näyttänyt olevan ketään. Kun hän oli ajamassa takaisin isommalle 
tielle, niin silloin auton moottori sammui. Hän yritti käynnistää uudelleen mutta auton näyttöruudussa 
vilkkui; Low Battery. Tämä johtuu siitä, kun hän ajaa aivan liian vähän pitempiä matkoja. Paikallisajoilla 
akku ei ehdi kunnolla latautua ja kesälomamatkan aikana akku ei ole viikkoon päässyt latautumaan.  
Näköjään autokauppa VGM ei ollut testannut akun kapasiteettia kunnolla, ajatteli Jessica, kun avasi 
konepellin. Siellä hän näki paljon komponentteja, joista maallikko ei ymmärrä yhtikäs mitään.  
Jessica huomasi kauhukseen, että matkapuhelin oli unohtunut kotiin. Se on vittumaista, kun kännykkä 
aina on mukana silloin kun sitä ei tarvitse mutta loistaa poissaoloa, kun sitä tarvitsisi.  
Hän päätti ostaa joku päivä modernin takkipuhelimen, jotta puhelin olisi aina mukana. Hän meni 
yhdelle huoltoasemista kysymään, jos hän voisi soittaa kotiin. Myyjä ei antanut lupaa koska aiemmin 
kaiken maailman spurgut ovat turisseet huoltamon puhelimen ääressä. Sitten hän meni viereiselle 
huoltoasemalle, jossa hän sai lainata myyjän matkapuhelinta. Hän soitti isälle, jotta tämä tulisi 
Mellerudiin. Totta kai Anders ihmetteli, että mikä kumma häntä aina vetää Mellerudiin. Totta kai hän 
tietää koulukavereiden asuvan siellä ja suurin heistä on miespuolisia. 
Puolessa tunnissa Anders oli Mellerudin Ringvägenillä. He hinasivat auton kotiin. Seuraavalla päivänä 
he kävivät VGM:n autokaupasta ostamassa uuden akun.  
Jessicalle pukkasi kova auto kuume koska auto on vuosimallia 2991, vuotta uudempi kuin pikkusiskon 
auto. Hän kyllästyi autoon, kun akku perhana poksahti, vaikka nyt on upouusi akku mutta toisaalta 
VGM autoista on kalliimmat vakuutukset, niinpä hän alkoi pohtia pikkuautoja, muttei kuitenkaan mitään 
pompannappia koska sellaiset ovat kolarissa erittäin vaarallisia.  
Toistaiseksi Jessican auto on säästynyt kolhuilta. Ajokortin saatuaan isä ja äiti pelkäsivät, että milloin 
tytär posauttaisi kolarin mutta ihme kyllä hän on säästynyt kolareilta, vaikka ajaakin ilman silmälaseja. 
Syynä on se iänikuinen rillirumba; ei halua katsoa tavaroitaan silmälasien läpi. 
Elokuun alussa alkoi työt ja Jessica jatkaa Tvåstadin kaupungin IT-osastolla.  
Hän on hieman ihastunut ekonomiaosastolla työskentelevään talousteknikko Henrik Hathayeriin, 
vaalea siilitukkainen nuorimies. Jessica ei uskalla mennä kertomaan miehelle tunteistaan, ettei vain 
nolaisi itseään ja sitten voisi tulla nolot potkut. Siinä hän tekee viisaasti, sillä hänhän on työpaikalla. 
Hän on myös katsellut sillä silmällä kopiointikeskuksen seinän takana olevan lounasravintolan 
osaomistaja Mosse Karlssonia, jolla on upea vaalea siilikampaus ja jyhkeän kulmikas leuka.  
Olisi todella noloa saada potkut kaupungintalolta koska silloin kopiointiteknikko Ragnhild saisi vettä 
myllyynsä ja alkaisi pottuilla. Ragnhild tapaa silloin tällöin jankuttaa, että hän haluaisi tulla joku ilta 
Jessican luokse kahville ja samalla näkisi kuinka Stenigit asuvat. Jessica ei uskalla kutsua Ragnhildia 
kotiin koska tämä saattaisi ottaa puheeksi kesätyönaikaiset sepitykset, jolloin isä ja äiti voisivat luulla 
hänen yhä piirtelevän. Toinen syy, miksei hän halua kutsua työkavereita kylään ja se on se iänikuinen 
silmälasirumba. Rillirumba on vain hänen oma itse tehty niin kutsuttu ongelma.   
 
Iltaisin kun Jessie painaa pienen pitkävaaleatukkaisen päänsä tyynyyn, niin silloin hän unelmoi 
jätkistä. Häneltä meinaa päästä itku, kun ei löydä sitä oikeaa. Hän on sanellut paljon seksifantasioita 
serkkupojistaan. Fredrikistä hän on luonut klassisen eroottisen seksifantasiakertomuksen, jossa hän 
matkustaisi Hallonbohun lentokoneella, jolloin kone putoaisi samalle autiolle erämaasaarelle, jonne 
Fredrik olisi paennut moottoripyöräleiriltä. Saarella he harrastaisivat kiihkeää seksiä pudonneen 
lentokoneen peräosassa. Fantasian mukaan Jessie olisi ollut putoamishetkellä koneen peräosassa 
olevassa vessassa, jolloin peräosa napsahti poikki ja putosi pehmeästi erämaajärveen, jolloin hän 
meloisi kelluvalla peräosalla autiosaaren rantaan, jossa tapaisi serkkunsa.  
Tätä itse sanelemaan kertomusta kuunnellessa hän kiihottuu valtaisasti. Kertomuksen hän on laittanut 
kotisivulleen salasanasuojauksin, etteivät vain perheenjäsenet sitä löytäisi ja alkaisi kiusoitella. Hänen 
kotisivullaan on kertomusosio, jonne pääsee kaikki muut paitsi perheenjäsenet, sedät ja tädit sekä 
enot ja mummi. Ainoastaan miespuoliset serkut sekä suvun ulkopuoliset pääsevät kertomusosioon. 
Jessican kertomusosioon ei myöskään pääse Polly Vässare koska tämä todennäköisesti läpättäisi 
kertomuksista äidille. Totta kai Nisse Vässare pääsee kertomussivulle, sillä Jessicalla ei ole sydäntä 
estää yhtäkään Nisseä.  
 
Jessica tapaa myös unelmoida Jesus serkusta mutta tämä on vielä alaikäinen. Oikeastaan pelkkä nimi 
kiihottaa Jessicaa. Nimet Nisse, Fredrik ja Jesus ovat erotisoituneita. 



Tämän hetken supersuosittu tekno popyhtye Tukipiste Ässän laulaja, Jesus Berggren, kiihottaa 
Jessicaa koska äijällä on möreä porno ääni, joka korostuu laulaessa seksikkäästi niin, että lähes 
jokaisella tytöllä alapääkarvat nousevat pystyyn. Herra Berggrenin etunimen takia Jessica kiihottuu, 
serkkupojasta ja kuvittelee, kuinka tämä pökkisi häntä vatsallaan ja samalla laulaisi porno äänellä 
Tukipiste Ässän hittibiisiä All That he Wants. Laulaja Jesus ääntää laulun nimen viimeisen sanan 
seksikkään uhmakkaasti niin, että Jessicalla sekä muillakin tytöillä munasolu alkaa aktivoitua.  
Kyseessä on suomalainen bändi, joka on niittänyt mainetta ympäri maailmaa. Bändillä on englannin ja 
suomenkielisiä kappaleita, joista englanninkieliset menestyvät parhaiden maailmalla.  
Totta kai Jessican sisimmässään toivoo löytävänsä jonkun suvun ulkopuolisen poikaystävän mutta 
missä ihmeessä sellainen kuppaa, kuten hän on monesti itse mielessään pohtinut.  
Muutaman kerran hän on puoliksi leikillään sanonut äidilleen, että jätkä pitäisi löytää, johon Annki 
tapaa vastata, että parempi on elää sinkkuna kuin jonkun kummallisen karjun kanssa. Totta kai 
Jessica sen ymmärtää mutta joskus hän tahtoisi päästä harrastamaan seksiä. Joskus hänelle tulee 
vaikea olo, kun isä ja äiti eivät vieläkään ole tulleet isovanhemmiksi.  
Jessica itse mielessään unelmoi jätkistä, joilla olisi serkkupoikien nimet. Nimi Robert on hänen 
mielessään saastunut koska iäkäs työkaveri on samanniminen.  
Mosse Karlssoniin hän ei uskalla ottaa ensi askeleita koska kopiointikeskus on aivan ravintolan seinän 
takana. Jos hän sattuisi mokaamaan, niin silloin todennäköisesti asia menisi Ragnhildin tietoisuuteen 
ja siitä seuraisi melkoiset vittuilut ja painostukset. Totta kai Jessica tietää, että rouva Lilja vain laskee 
leikkiä eikä ilkeyttään painosta. Taitaa olla niin, että pikku Jessien sisällä asuu pieni ihilisti, vaikkei hän 
sitä tunnusta itselleen eikä muillekaan. Tuskin suvun ulkopuoliset edes ymmärtäisi tätä Stenigien 
sisäpiirislangisanaa.  
 
Eräänä torstai-iltana, kun Jessica katsoi television EBU TV2 kanavalta suosittua rikosohjelmaa nimeltä 
Police-TV, niin tänä illalla ohjelmassa etsintäkuulutettiin pedofiili nimeltä Inger Bulle. Aivan oikein, 
sama täti, joka oli Jessican pedagogina neljännellä luokalla Kristianstadissa.  
Ohjelmassa kerrottiin, että Inger on viime aikoina nähty hiippailevan leikkikenttien lähistöillä ympäri 
Pohjolaa pedofiilikaverinsa seurassa.  
 
Se toinen namutäti on suomalainen Inkeri Pulliainen, joka on myös ammatiltaan erikoispedagogi.  
Jessicalle muistui mieleen Ingerin kopelointi pimeässä varastohuoneessa.  
Police-TV -ohjelmassa etsintäkuulutettiin nämä kaksi pedofiiliä koska nämä olivat raiskanneet ja 
murhanneet jopa viisi pikkupoikaa.  
Jessica mietti, jos soittaisi poliisille ja kertoisi kokemuksistaan mutta päätti heti seuraavana päivänä 
mennä henkilökohtaisesti poliisilaitokselle koska se sijaitsee aivan kaupungintalon takana. Kotoa ei 
oikein pysty vanhemmiltaan salaa soittamaan poliisille koska silloin pitäisi ensin kertoa koko juttu 
heille. Hän ei halua järkyttää isää ja äitiä koska tapauksesta on kulunut useita vuosia.  
Seuraavana päivänä ruokatunnilla hän meni vapisevin polvin oranssinväriseen metallilevyistä 
vuorattuun kolmekerroksiseen poliisitaloon. Reseptiosta hänet neuvottiin rikostutkija Yana-Ulla Höögin 
huoneeseen. Yana-Ulla on ruskea siilitukkainen, lihavahko suurikokoinen isorintainen nainen.  
Rikostutkija Höög istui mukavalla mustanahkaisella toimistotuolilla kirjoituspöytään integroidun 
tietokoneen ääressä. Jessica kertoi, että hän haluaisi tehdä rikosilmoituksen neljännen luokan 
aikaisesta pedagogi Inger Bullesta, joka eilen illalla etsintäkuulutettiin Police-TV:ssä. Hän kertoi 
kopeloinnista pimeässä kouluvarastossa.  
Yana-Ulla kysyi, että onko hän ihan varma, että näin oli käynyt vai onko hän vain julkisuuden kipeä. 
Jessica vastasi, että se on ihan tosi ja kehotti ottaa yhteyttä Kristianstadin Rågångskolaniin, jotta saisi 
vahvistuksen, että vuonna 2981 siellä oli todella ollut Inger Bulle niminen pedagogi. Yana-Ulla otti 
yhteyttä tietokoneellaan Kristianstadin kouluvirastoon ja etsi tietoa Inger Bullesta. Hän löysi kuin 
löysikin tietoa kyseisestä henkilöstä.  
Kun Yana-Ulla näytti tietokoneelta Ingerin kuvaa, niin silloin hän hätkähti ja selkäpiissä kulki 
vilunväreet koska Inger on mairean näköinen mustatukkainen akka, jolla on kiiltävä leuka. 
Yana-Ulla vertasi Ingerin kuvaa etsintäkuulutukseen ja se oli melko samannäköinen. Tietenkin nainen 
on vanhentunut ja kasvot ovat tulleet ryppyisiksi. Jessicalla on aina ollut hyvä kasvomuisti ja nyt siitä 
on todellista hyötyä. Joskus kaupungilla kävellessä hän ei aina kykene tunnistamaan jotain 
ohikulkevaa tuttavaa mutta siitä ei nyt poliisilaitoksella parane kertoa tai muuten rikosilmoituksen 
tekeminen menisi ihan munien koetteluksi, tai kuten Annki tapaa sanoa feminiinisesti; ihan pillun 
vatvomiseksi.  
Yana-Ulla kysyi, jos Jessica haluaisi korvauksen kärsimyksistään, johon tämä vastasi, ettei halua 
koska kopeloinnista ei kuitenkaan tullut mitään isompia traumoja ja mitäpä nyt raha auttaisi. 
Pääasiahan on, että se hullu saataisiin rautoihin. Lopuksi Jessica vannotti, ettei poliisi paljastaisi 



hänen nimeään ja asuin paikkaansa. Yana-Ulla sanoi, että poliisilla on aina salassapitovelvollisuus 
mutta mahdollisissa kuulusteluissa he tietenkin joutuisivat kysymään Ingeriltä, että mitä hänelle sanoo 
nimi Jessica ja eräät tapahtumat pimeässä varastohuoneessa.  
Lisäksi Jessica kehotti lähettää mahdolliset kirjeet ainoastaan sähköpostiosoitteeseen, ettei tarvitsisi 
turhaan kaataa puita. Oikeasti hän ei ole näin ympäristöystävällinen mutta nyt hän toivoo, ettei poliisi 
lähettäisi paperikirjeitä kotiin, sillä silloin isä ja äiti säikähtäisivät poliisin logoa, että mitä se tyttö on nyt 
mennyt tekemään. 
Tätä nykyään koko federaation alueella on yhteinen poliisiviranomainen. Poliisin logossa on 
Euroopan-lippu, jonka keskellä lukee sinisellä valkoisella pohjalla; Police.  
 
Työpaikalla Jessica ei puhunut mitään Ingeristä koska asia ei kuulu työkavereille. Hän on päättänyt, 
ettei enää koskaan höpöttäisi turhia työpaikallaan, vaikka se joskus onkin vaikeaa, kaikkein vähiten 
syntymäpäivistä. Viimeksi hän sattui mainitsemaan merkkipäivästään Europowerilla. Nyt jälkikäteen 
hän katuu, kun silloin ei aktiivisesti pyrkinyt töihin Europowerille. Ehkä Mellerudin potkut olisi jäänyt 
tapahtumatta mutta ehkä sen sijaan potkut olisi tullut Europowerilta.  
Hän on saanut tietää, että Berta Källström on irtisanottu säästösyistä eli todennäköisesti samoin olisi 
käynyt myös hänelle.  
Tätä nykyään Berta työskentelee pienessä karkkikaupassa Lunden-Zumbyn kaupunginosassa. Se työ 
sopii tälle lihavalle naiselle kuin nakutettu.  
 
Jessica on luonteeltaan puhelias, muttei kuitenkaan voita kummitätejään Astridia, Allya ja Gretaa. 
Kyllä hän osaa olla puhumattakin mutta helposti innostuu pälpättämään, kun on mielenkiintoisessa 
seurassa. Jos seurassa on kujeilijoita, niin silloin vallattomuus helposti tarttuu häneen ja alkaa pelleillä 
mutta yleensä hän on asiallisen rauhallinen.  
 
Muutaman viikon kuluttua Police-TV ohjelmassa kerrottiin, että Inger Bulle on murhattu. 
Anarkistiryhmittymä Terrarists otti lain omiin käsiinsä ja pahoinpitelivät Ingerin kuoliaaksi Kuusamon 
esikaupunkialueella. Terraristit surmasivat myös Inkeri Pulliaisen, joka oli Ingerin seurassa.  
TV-ohjelmassa näytettiin hyvin realistinen rekonstruktio, jonka nähtyään Jessica menetti yöunet ja 
häntä alkoi puistattaa koko juttu, eikä ajatus millään tahdo poistua mielestä. Asiaa pahentaa 
tiedotusvälineiden jatkuva asian vatvominen niin, että Jessicaa alkoi oksettaa mutta onneksi sentään 
ei kirjaimellisesti. Hän tuntee tulevansa hulluksi eikä kykene keventää sydäntä vanhemmilleen. 
 
Joka kerta kun Jessica kuulee puhuttavan tapauksesta, niin silloin häneltä pääsee örähdys, jotta 
ajatus poistuisi edes hetkeksi. Heti kun vanhemmat olivat kuulleet örähdyksen, niin silloin he ärähtivät, 
että tuon helvetillisen örinän hän saa lopettaa. He uhkasivat passittaa hänet psykiatrisen sairaalan 
pyöreään pehmustettuun huoneeseen.  
Lähin psykiatrinen osasto on Brålandan sairaalan yhteydessä, joka on kirjaimellisesti pyöreä, etteivät 
potilaat kakkisi nurkkiin. Jessica on itsekin miettinyt, jos kävisi salaa psykiatrilla, mutta silloinhan pitäisi 
koko juttu kertoa juurta jaksaen eikä sellaiseen hänen mielenterveyksensä riittäisi. Ehkä hän voisi 
esiintyä Sandra Tuppsonina mutta silloinkin joutuisi kertomaan tapauksesta eikä hän kykene ottaa 
paskasanoja suuhunsa, oli hän Sandra tai Jessica. 

 
Jos hän menisi psykiatrille omalla nimellä, niin silloin joutuisi antamaan kotiosoitteen ja muut 
yhteystiedot, jolloin kotiväki saisi tietää ja hänen olisi pakko kertoa syy psykiatrilla käyntiin. Lisäksi 
Jessicalla sekä vanhemmilla on sitkeä ihilisti viha, joka vahvistui Jessican varhaislapsuudessa, jolloin 
koko perhe oli saanut laukata psykiatrilla ihan kyllästymiseen asti.  
Hän ei halua ja eikä kykene kertomaan tästä vanhasta pedagogin kopeloinnista. Se ei ole hänen 
syynsä mutta Stenigin perheellä ei ole tapana keskustella pedofiliasta. Se on melkoinen tabu. Olisi 
ehkä ollut helpompi heti tuoreeltaan kertoa vanhemmille, että pedagogi kopeloi varastossa. Silloin 
Jessica vierasti kouluasioista puhumista kotona koska monesti isä ja äiti ovat kuulleet valituksia 
koulusta.  
 
Psykiatrin sijasta Jessica on päättänyt yrittää itse parantaa itseään salaa örisemällä. Kun hän on yksin 
iltakävelyllä, niin silloin hän tapaa öristä kuin mikäkin villipeto. Varsinkin perjantai- ja lauantai-iltaisin 
hän tapaa käydä pienellä iltakävelyllä, jotta saisi raitista ilmaa. Silloin hän tapaa kuunnella 
musiikkisoittimella jämtlantilaisia iskelmiä, joita hän tapaa ladata netistä sekä kokoelmamusiikki-USB-
kalikoista, joita hän ostaa Hallonbossa käydessä.  
Kävelylenkki on useimmiten sama; Hullsjö koulunpihan läpi ja sitten Kjell-sedän talon ohitse siinä 
toivossa, jos näkisi Jesuksen. Kertaakaan iltakävelyllä hän ei nähnyt edes vilausta serkustaan.  



Jessica ei tiedä kuinka reagoisi, jos näkisi Jesuksen. Todennäköisesti pupu pujahtaisi pöksyihin. 
Joskus hän piipahtaa Ramppikioskilla katsomassa, jos olisi mielenkiintoisia robottilukulaitteita sillä hän 
on kovasti kiinnostunut robottiohjelmoinnista. Melkein joka viikko hän tapaa ostaa robottilukulaitteita.  
Skandinaviassa ilmestyy muun muassa Robot Hemma sekä Door World lukulaitelehdet. Viimeksi 
mainittu esittelee Compusoftin samannimistä käyttöjärjestelmää. Tuorein Door versio on Door 95, joka 
on hyvin buginen ja siinä on hyvin tunnetuksi tullut ärsyttävä virheilmoitus; Register Error. Vain yksi 
vaihtoehto; tietokoneen uudelleen käynnistys. 
 
Jessicalla on hyvästi rahaa, sillä hänen ainoa meno on auton kulut. Kotona hänen ei tarvitse maksaa 
senttiäkään.  
Iltakävelyllä Ramppikioskista hän tapaa ostaa myös suklaalevyn, sillä hän on melkoinen herkkusuu. 
Hän ostaa yleensä Farsanin punaisia suklaalevyjä sekä saman makeistehtaan Tjejens suklaata.  
Jessica on aivan hulluna maitosuklaan perään, vaikka vaikuttaa olevan allerginen; otsaan pukkaa hiki, 
kun hän syö edes muutaman suklaapalan mutta täytesuklaata hän sietää paremmin. Aikaisemmin hän 
kutsui tätä suklaa-allergiareaktiota suklaahumalaksi.  
Ramppikioskia Anders ja Annki tapaa kutsua huijareiksi, sillä kyseisessä kioskissa on sikakallista. Silti 
myös he tapaavat asioida kyseisessä kioskissa, jonka virallinen nimi on Hullsjö R kiosk, joka kuuluu 
suomalaiseen R-kioskiketjuun. Rautatiekirjakauppa on levittäytynyt ympäri Pohjolaa.  
 
Iltakävelyllä muutaman kerran Jessica on vaivihkaa käynyt vakoilemassa entisen kotitalon pihalla 
osoitteessa Hullsjövägen 60. Kerran hän raotti rappukäytävän ovea, jolloin hän säikähti ison koiran 
haukahdusta ja lähti pinkomaan takaisin Hullsjövägenille.  
 
Hullsjövägen 61 talon omistaa yhä kummisetä Felix. Antikvariaatin entisissä tiloissa on tätä nykyään 
robottiparturi, jossa robotit ajavat tukkia.  
Muutama vuosi sitten antikvariaatti lopetti koska tilat kävivät ahtaiksi, sillä Mark Nerbolla on paljon 
lukulaitekirjoja, lukulaitelehtiä sekä perinteisiä kirjoja. Hän suunnittelee avata antikvariaatin Onsjönin 
kaupunginosaan koska siellä on hänen kantakapakkansa, Nya Apoteket. Mark Nerbo on myynyt 
keskustan Read Device Mixin videofirma Makuunille. Kapakassa Mark on ystävystynyt Magnum 
Johanssonin kanssa, jolla on erikoinen ammatti; yksityisetsivä. Magnum on hyvin nuori mutta silti 
viihtyy entisen pastorin sekä novellikirjailija Bensundin seurassa juoden jaloviinaa.  
 
Hullsjövägen 61 kellarissa on yhä peruna- ja munakauppa. Talon vasemmalla puolella eli auton 
varaosamyymälän entisissä tiloissa on tätä nykyään Hullsjö Fastfood ja sen vieressä on Stenigien 
edellinen talo. Myös siellä Jessica käy vakoilemassa ihan uteliaisuuttaan.  
 
Tietenkään hänellä ei olisi lupaa mennä talojen pihoille mutta uteliaisuuttaan hän haluaa verestää 
vanhoja muistoja. Siitä voi olla hyötyä muun muassa kertomusten sanelussa.  
Kertomuksia hän tapaa sanella hyvin hiljaisella äänellä, ettei isä ja äiti kuulisi. He huolestuisivat 
tyttären itsekseen puhumisesta, vaikka tietävät hänen sanelevan kertomusta tietokoneelle. 
Kertomuksista Anders ja Annki saavat assosiaatioita Mellerudin potkuihin.   
 
Eräänä lokakuisena päivänä Jessica päätti vaihtaa autoa koska sen arvo alkaa laskea ruostumisen 
takia. Hän keskusteli asiasta isän ja äidin kanssa, jotka suosittelivat pikkuautoa, josta olisi pienemmät 
kulut. Jessica on samaa mieltä, muttei kuitenkaan halua pompan nappia. Sitten hän kävi isän kanssa 
Volkswagenin autokaupassa katselemassa sopivia autoja. Äskettäin Volkswagenin autokauppa palasi 
takaisin entisiin tiloihin Tunhemsvägenin varrella, Keskon tukkua vastapäätä.  
Mellerudin Bobbyhillissä ei mennytkään kuin Strömsössä. Autokauppa uudelleen eriytettiin ennalleen 
ja molemmat puoliskot palasivat maitojunalla takaisin alkuperäisiin tiloihin.   
 
Jessica ihastui punaiseen Volkswagen Bouleen, joka on viime aikoina kasvattanut suosiotaan ympäri 
Eurooppaa. Auto kuluttaa hyvin vähän Biokaasu Superia. Sähköautot ovat hyvin kalliita eikä Jessicalla 
ole sellaiseen vara. Moni skandinaavi tapaa ostaa sähköauton Suomesta, kun siellä sellaiset ovat 
paljon halvempia. Stenigit eivät jaksa mennä Suomeen asti autokaupoille. Skandinaviassa 
sähköautoille on lätkäisty hirveä sähköautovero. 
Auton hän saa joskus marraskuun lopulla ja on ensivuoden mallia.  
 
Eräänä marraskuisena perjantai-illalla Jessica päätti vihdoinkin käydä kylässä Ragnhildin luona, joka 
asuu pienessä Wovdammin lähiössä Mellerudin kaakkoispuolella.  
Jessican oli aivan pakko piipahtaa hänen luonansa koska tämä on pitkään jankuttanut, että haluaisi 



tulla Stenigeille kylään mutta Jessica ujostelee työkavereitaan vapaa-ajalla silmälasirumban takia. 
Ragnhild on monesti sanonut, että Jessica on aina tervetullut hänen luoksensa.  
Nyt hän päätti ottaa härkää sarvista ja käydä pikavisiitillä rouva Liljan luona. Vanhemmille hän sanoi, 
että tekee tavanomaisen auto lenkin lähialueella. Hän ei oikein kykene sanomaan työkavereiden 
nimiä. Kotona hän kutsuu työkavereitaan ainoastaan nais- ja miespuolisiksi työkavereiksi. Hän 
ujostelee kutsua ihmisiä nimeltä. Ainoa poikkeus on pikkusiskon kohdalla, jota hän ujostelematta 
kutsuu nimeltä. 
Isää ja äitiä hän kutsuu papaksi ja mammaksi. Serkkupoikien kohdalla hän ujostelee eniten koska 
heitä kohtaa hänellä on vahvoja tunteita. Naispuolisia serkkuja hän joskus kykenee kutsumaan nimeltä 
mutta yleensä hän kutsuu heitä jehuiksi tai vanhemmiksi tai nuorimmaiseksi. Varsinkin Jesusta hän 
tapaa kutsua Kjellin nuorimmaiseksi. Kjell-setää hän kutsuu nimeltä mutta Gretaa hän kutsuu nimellä 
Grettis. Tämä liikanimi johtaa juurensa tämän vuosikymmenen alkuun, jolloin Boel oli viimeisillään. 
Silloin Greta oli juossut tämän luona auttamassa ja eräänä päivänä oli ehdottanut Annkille ja Astridille, 
että Boelin olisi hyvä laatia testamentti. Tästä kälyt eivät pitäneet koska he pelkäsivät, jos tämä 
puhelias hössöttäjä menisi ja töksäyttäisi suoraan hajamieliselle Boelille testamentista. Se ei olisi ollut 
hyväksi Boelin jo huonontuneelle terveydentilalle. 
Annki ja Astrid menivät Annkin luokse kahville ja olivat pahalla tuulella. He kysyivät puoliksi leikillään 
Andersilta, että nyt olisi laserleikkurille hommia, kun se vitun Grettis alkoi höpistä Boelin testamentista. 
Anderskin ihmetteli kovasti, kun veljen vaimo himoitsee äidin testamenttia.  
Tästä lähtien Annkin perhe on alkanut kutsua Gretaa nimellä Grettis. Aikaisemmin Jessica tapasi 
kutsua häntä Kjellin akaksi eli Grettis on parempi vaihtoehto.  
Astrid-kummia kummityttö kutsuu Felixin akaksi sekä Toisten akaksi. Joskus hän kutsuu 
kummisetäänsä Toisten ukoksi. Jane-Bettinaa ja Miroa hän kutsuu Toisten pimuksi sekä Jehuksi. 
Anders on alun perin alkanut kutsua vanhimman veljensä perhettä Toiseksi perheeksi.  
Myös Janina ujostelee serkkujensa nimiä, ilmeisesti isosisko on tartuttanut nimiujouden.   
Felixin yleinen puhuttelunimi on Fexa, joksi lähes kaikki häntä kutsuvat. Joskus sukulaiset kutsuvat 
Andersia Andorraksi.  
 
Ragnhild Lilja asuu kaksikerroksisessa vuokratalossa avopuolisonsa Martinin kanssa.  
Martin on töissä Mellerudin paikallislukulaitelehti Melliksen toimituksessa.  
Jessica löysi leikiten osoitteen, Lärovägen 10, jossa työkaveri asuu. Katu sijaitsee keskellä 
Wovdammia. Jessicalla on hyvä suunnistustaito, joka johtunee hänen navigaattorikiinnostuksensa.  
Vähän matkan päässä, Stigssonsvägenillä, asuu Ragnhildin ikääntynyt äitimuori.  

 
Jessica päätti oikaista nurmikon kautta parkkipaikalle, kun ei kehdannut kiertää pienen mutkan kautta. 
Nurmikko oli liejuinen koska viime aikoina on satanut runsaasti. Auton peräluukku meni rapaiseksi.   
Onneksi Ragnhild ei ollut näkemässä, kun Jessie oikaisi nurmikon kautta tai muuten olisi aivan 
varmasti alkanut pottuilla, että nurmikkoa tuolla lailla raiskataan ja sitten vuokraa joudutaan 
nostamaan, jotta nurmikko saataisiin kuntoon.  

 
Jessica pysäköi vierailijoiden parkkipaikalle ja käveli K-rappuun. Ragnhild ja Martin asuvat 
ensimmäisessä kerroksessa. Jessica painoi vapisevin sormin ovikellon nappulaa. Sisältä kuului 
ovikellon komea melodia, jonka jälkeen pienen sylikoiran räksytys.  
Pian laiha lyhyt ruskeasiilitukkainen Martin avasi oven. Lihava Ragnhild istua röhnötti olohuoneen 
pitkällä sohvalla ja kuuli työkaverinsa monotonisen änkyttävän puheäänen, jolloin hän huusi:  
”Jessie-bessie, käy sisään!” 
Jessica riisui punaiset korkokenkänsä eteisen lattialle ja sipsutteli mustasinivalkoisilla tennissukillaan 
olohuoneeseen, jossa Ragnhild istui ruskealla nahkasohvalla grogilasi valtavien rintojensa välissä. 
Ragnhild kehotti istuutumaan viereiselle kahden istuttavalle sohvalle. Hän istuutui varovaisesti ihan 
kuin sohva olisi lasia.  
Hänen viereensä hyppäsi mäyräkoira Bimbo, joka heilutti iloisesti häntäänsä. Martin istuutui 
avovaimonsa viereen neljän istuttavalle sohvalle. Televisio oli päällä. Eräällä kanavalla valmistettiin 
koivutikkuja johonkin tarkoitukseen.  
Noin kolmen vartin kuluttua Jessica nousi ylös ja sanoi, että pitää mennä serkkupojan luokse.  
Ragnhild kysyi kummissaan, että mikäs se semmoinen serkkupoika, jonka luokse on tuollainen hoppu. 
Jessica änkytti: ”Juu, se on vaan eräs Miro!”. Hän kykenee hyvin lausumaan serkkujensa nimet kaikille 
muille paitsi perheenjäsenille. 
Ragnhildia epäilytti, että kyseessä voi hyvinkin olla vain hätävalhe, sillä hän tuntee työkaverinsa 
kotipuuhat; istuu kotona ja sanelee hassuja kertomuksia. Töissä Ragnhild tapaa vitsailla, että kotona 
omassa huoneessa Jessica vain onanoisi.  



Jessica on puolivahingossa mennyt liikaa läpättämään vapaa-ajan tekemisistä tai oikeastaan harvoista 
harrastuksistaan. Tämä oli kuin olikin valkoinen valhe, ettei tarvitse olla pitkään työkaverin luona. Isä ja 
äiti eivät tiedä, että hän on työkaverin luona kylässä. 
Eteisessä pois lähtiessä Ragnhild ylpeänä esitteli seinällä riippuvaa laserkivääriä, jota hän käyttää 
hirvimetsällä. Ragnhild on mukana metsästysporukassa, jossa kaikki on naismetsästäjiä.  
 
Laserkivääri toimii samalla tekniikalla kuin laserleikkuri mutta lasersäde yltää hyvin kauas, ja sen 
tähden se on erittäin vaarallinen.  
 
Ragnhildin ja Martinin eteisen seinällä, laserkiväärin yläpuolella, on suuri hirvenpää, jonka 
silmäkuopista loistaa pienet LED-lamput, jotka alkavat vilkkua, kun hirvenpään edessä on lämpöä 
säteilevä olento. Jessicasta hirvenpää vaikutti pelottavalta. Hän meni ulko-ovelle ja sanoi:  
”Okej då, pitää mennä kusiinin luokse, nähdään sitten maanantaina töissä!”  
 
Todellisuudessa hän meni suorinta tietä kotiin, sillä pian alkoi RTV4:llä suosittu laulukilpailu Vägen till 
stjärnor, jonka juontaa Skandinavian musiikkineuvos, iskelmälaulaja Ingvar Halkis.  
2960- ja 2970-luvuilla Ingvar oli erittäin suosittu Skandinaviassa ja hänen keikkansa olivat 
suurenmoisia Ingvar Show nimisiä mahtipontisia konsertteja erikoistehosteineen. Silloin hän lauloi 
Miss Skandinavia, Liebling Ökenin kanssa, joka muutama vuosi sitten menehtyi alkoholismiin, kun 
maksa poksahti. Ingvarilla ja Lieblingillä oli avoin suhde, vaikka äijä oli naimisissa yrittäjänaisen 
kanssa, joka omistaa suuren vaatetehtaan sekä ökykartanon Yyterissä.  
 
Stenigit haaveilevat Jämtlandin televisiokanavista mutta harmi vaan niitä ei voi katsoa Jämtlandin 
ulkopuolella tekijänoikeuksellisista syistä.  
 
Joka arki-ilta Jessica tapaa istua television ääressä katsoen päivittäisleffasarjaa Rena vita lakan, joka 
kertoo älyvaatetehtailijan perheestä, joka asuu loistohuvilassa. Sarjan on kirjoittanut kirjailija Rex 
Taggen. Sarja pyörii RTV4:llä.  
Joskus myös Annki tapaa katsoa kyseistä sarjaa. Andersia ei se oikein jaksa kiinnostaa mutta 
kuitenkin katsoo joitakin jaksoja, jos ei ole muuta tekemistä.  
 
Stenigit seuraavat myös tv-sarjaa Hjärtat fullt av hopp, joka on käsikirjoitettu Euroopan 
kansalliseepoksen pohjalta ja kertoo nuoresta sinisilmäisestä ravintoloitsijasta, jota naispuoliset konnat 
kusettavat.  
 
Lauantaiaamuna Anders huomasi tyttären auton peräluukun olevan yltä päältä ravassa ja kysyi, että 
missä ihmeessä tämä on ajellut. Jessica vastasi ujostellen, että oli ajellut Hallebergin vuorella 
katsellen syysmerkkejä sekä sinipöllöjä. Hän ei halunnut kertoa, että oli käynyt työkaverin luona, 
vaikkei siinä mitään pahaa olisikaan. Tämä vain siksi kun hänellä ei ole kokemuksia kavereista. 
Andersia epäilytti tyttären selitys, sillä tuskin pimeässä näkee mitään syksyn merkkejä sinipöllöistä 
puhumattakaan ja epäili, että ehkä tytär oli ajanut ojaan, josta kaasutellen oli päässyt ylös.  
 
Andersia ja Annkia huolestuttaa tyttären ilman silmälaseja autoilu. Ajokortissa ei lue mitään ehtoja.  
Ihme kumma, kun ei ole sattunut mitään. Siitä saamme kiittää auton jarrututkaa mutta se voi mennä 
epäkuntoon. 
 
Nuorimmainen on huolellisempi autolla ajamisessa mutta vanhempia huolettaa yksi seikka; 
autostereot pauhaavat täysillä niin, että keskittymiskyky voi herpaantua. Musiikin jytke voi vioittaa 
auton herkkiä komponentteja.  
Janinan autossa on hirveät langattomat bassokaiuttimet hattuhyllyn alla, jotka pimu itse on nikkaroinut. 
Hän on oikea bittinikkari ja osaa värkätä, vaikka minkälaisia virityksiä. 
 
Lauantai aamupäivällä Jessica käytti autoa huoltoaseman autopesussa, kun itse on hyvin laiska 
pesemään autoaan. Toiseksi ilmat on sen verran viilentynyt, ettei oikein tarkene läträtä veden kanssa. 
Jessican lempi pesupaikka on keskustan Shell Snäcka Överby.  
 
Huoltoasema on nimetty keskustan vanhan nimen mukaan. Huoltamon yhteydessä on lounasravintola, 
jossa on halpaa mutta hyvää kotiruokaa.  
Joskus Stenigit käyvät aterioimassa Shell Snäckan ravintolassa, kun Annkia oikein laiskottaa.  
Huoltoaseman ohi menee Kundtorgsgatan, joka menee Kundgatanin ali Kundtorgetin vierestä 



Affärsgatanille. Huoltamon länsipuolella, Kundtorgsgatanin toisella puolella, on Sofia Erikssonin 
terveyskeskus sekä samanniminen puistikko.  
 
Janina käy parhaillaan viimeistä vuotta korkeakoulu Westin robottiteknisellä. Saa nähdä löytääkö hän 
koulutusta vastaavaa työtä. Hän on alkanut suunnitella omaan asuntoon muuttamista. Isosiskolla käy 
kateeksi pikkusiskon erinomainen aloitekyky. Hän itse on melko saamaton. Totta kai hänkin haluaisi 
muuttaa kotoa mutta se on aivan liian iso askel konservatiiviselle tytölle. Hän ei ole ihan varma 
selviäisikö yksin. Poikaystävän saanti on todella kiven alla. Eiväthän jätkät tule kotiovelle kosimaan. 
Joskus hän on itse mielessään toivonut, jos isä ja äiti naittaisivat hänet Mirolle. Kaikkein mieluiten hän 
toivoisi Fredrikiä tai Jesusta mutta kyllä Mirokin kävisi hätätapauksessa. Tätä naittamisideaa hän ei 
uskalla ottaa vanhempien kanssa puheeksi, tuskin he rupeaisivat ilmaisparittajiksi.  
Nyt kun hän ei enää ole koulussa, niin hän näkee aivan liian harvoin ikäisiään. Tämän vuoksi hän 
salaisesti elättelee toivoa, jos joku serkkupojista ihastuisi häneen ja ottaisi ensi askeleen. Fredrik ja 
Jesus olisi mieluisimpia Jessicalle.  
 
Shellin pesuhallissa pesurobotit harjaavat auton niin puhtaaksi, ettei puhtaammaksi voi tulla. Pesun 
jälkeen hän kaasutti Lilleskogin kauppakeskukselle.  
Jessica tapaa käydä ICA Citymarketissa sekä Coop Prismassa koska aina jommastakummasta 
puuttuu jotain. Citymarketissa on hyvänmakuisia ukrainalaisviinejä ja Coop Prismassa on maukkaita 
jämtlantilaisia Fullvuxna grillimakkaroita. Hän ostaa myös uusimman robottilukulaitelehden.  
 
Marraskuun lopulla Jessica sai hakea uuden auton, joka on todella mahtava; yksinkertaistettu 
automaattiohjaus sekä tuulilasin sulattaja, joka lämpiää muutamassa minuutissa.  

 
Joululahjaksi Jessica sai upouuden MBD-tietokoneen, jossa on suurempi kovalevy kuin entisessä 
MPD/PS1 koneessa. Uusi kone on nimetön eli koottu parhaista osasista.  
Koneen kokoaja on pikkusisko koska vähän väliä Jessie on kysellyt neuvoa siskoltaan, kun tietokone 
on niin hidas. Jotkut ohjelmat jumittuvat, joka johtunee siitä, kun hän on liian innokas peukaloimaan 
koneen asetuksia. Hän mielellään haluaisi räätälöidä koneensa oman maun mukaan mutta 
valitettavasti häneltä puuttuu tietotaito. Varsinkin saneluohjelmien mappeja ei parane mennä suin päin 
muuttelemaan. Jostain syystä kone sekoaa, kun saneluohjelman mapin nimeää Arkiv X:ksi. 
 
Jessica antoi isälle uudet sandaalit koska kesällä tältä putosi toisen jalan sandaali suomalaisjärven 
pohjaan. Anders jätti myös toisen jalan sandaalin koska yhdenjalan sandaalille ei ollut käyttöä.  
Monesti Jessica on itse mielessään ajatellut, että olisi tosi kiihottavaa kadottaa paita uimarannalla niin, 
että kotiin joutuisi mennä paidatta rinnat paljaina. Tämä olisi parhain lääke läskirumbaan. Hänen 
harmiksensa paita ei koskaan unohdu. Hän jopa toivoo, jos paita varastettaisiin, siis ainoastaan paita 
eikä mitään muuta tavaraa, kuten hän tapaa haaveilla iltaisin sängyssään.  
 
Äidille Jessica antoi data-USB-kalikan, johon hän on ihan itse koonnut viihderobottien kuvia. 
Luonnollisesti perheen vanhat robotit ovat mukana. Annki on oikea robottifani. Tällä hetkellä 
Stenigeillä ei ole viihderobottia, kun sellaisen ylläpito maksaisi maltaita.   
 
Pikkusisko sai isosiskolta huumorilukulaitteen, johon on koottu parhaita sutkauksia muinaiselta 
Vitsblåsanin vitsisivustolta. Sivusto aloitti 2000-luvun alussa ja sitten siirtyi Facebookiin, jossa oli 
monta moninaista vuotta, kunnes sivustosta julkaistiin laaja huumorilukulaitekirja. Julkaisija on JT 
Media, jonka perustaja liikkuu tummalla urheiluautolla, jonka merkistä ei ole tietoakaan.  

 
Jessica itse sai tietokoneen lisäksi runsaasti makeisia, uusimman lukulaitteen, johon on tallennettu 
vuoden tapahtumat sekä tyylikkäitä alumiinivaatteita. 
  
Tuli vuosi 2996 ja Jessica jatkaa Tvåstadin kaupungin IT-osastolla. Hän viihtyy hyvin työssään, vaikka 
on yhä harjoittelija. Osastolla on sopivasti vastuuta; hänen pitää muun muassa huoltaa ja kiillottaa 
sähköpostipalvelimia sekä ottaa vastaan paketteja, jotka huolintafirmat jättävät lastauslaiturin 
liukuhihnalle. Heti kun hihnalle asettaa paketin, niin se käynnistyy ja paketti menee sisälle ihan kuin 
lentokentillä. Sisällä pitää vastaanottaa paketit ja lastata pakettikärryyn ja kärrätä vastaanottajille.  
Lisäksi hänen pitää lajitella ja jakaa paperikirjeet, joita on vain muutama. 
Tätä nykyään Jessica on ainoa harjoittelija, sillä muut harjoittelijat ovat lopettaneet. Se ärsyttää Olgaa, 
sillä hän olisi halunnut säilyttää miespuoliset harjoittelijat ja luopua Jessicasta. Toisaalta nyt Olgalla on 
enemmän aikaa auttaa talon miespuolisia virkailijoita, kuten reseptionisti Bertil Olssonia sekä 



arkistoteknikko Svea-Åsa Sandblomia.  
Lukemattomia kertoja Olga on sanonut esimiehilleen, että osastolle pitäisi saada lajittelurobotteja, 
jotka keräisivät paperikirjeet eri osastoilta mutta kukaan ei halua tai uskalla tehdä robottipäätöksiä, kun 
pelkäävät työpaikkojensa puolesta. Todennäköisesti ammattiliitot ärähtäisivät.  
Olga ei osaa ajatella loogisesti, sillä robotit olisivat uhka myös hänen työlleen. Rouva Lindberg olettaa, 
että hän osaisi ohjelmoida robotteja. Tuskin tämä stressaava ja rykivä akka osaisi edes käynnistää 
kopiointikonetta, saati sitten monimutkaista toimistorobottia.  
 
Nyt vuodenvaihteessa IT-osasto ja kopiointikeskus vaihtoivat administraatiota. Tähän asti nämä kaksi 
osastoa ovat kuuluneet digitaalikonttorin alaisuuteen. Nyt tammikuusta lähtien osastot siirrettiin 
kanslian alaisuuteen koska siellä ei ole tarpeeksi digitaalitekniikkaa. Näköjään sähköpostipalvelimia 
sekä digitaalisia kopiokoneita ei lasketa, kuten Olga, Robert sekä kopiointiteknikot ovat monesti 
ihmetelleet. Syynä lienee digitaalikonttorin päälliköiden amatöörimäinen asenne ja surkeus. 
 
Digitaalikonttorin päällikkönä toimii hintelänoloinen Svea Vesthall, jota kopiointiteknikot sekä 
webmasterit vihaavat yli kaiken koska tämä on semmoinen mitäänsanomaton nahjus. Vähän samaa 
kaliiberia kuin Olga mutta silti myös hän inhoaa rouva Vesthallia.  
Nyt vuodenvaihteessa uudeksi osastopäälliköksi tuli harmaatukkainen Greta Westerlund, jolla on 
vähän samanlaisia ulottuvuuksia kuin Svealla ja Olgalla, ainakin kopiointiteknikoiden ja Robertin 
mielestä. Greta ei osaa edes vaihtaa tulostimensa mustepatruunaa mutta silti leuhkii hienolla luksus 
Merci Printterillään. Se on todella hieno laite, jossa on puhesyntikka, joka ilmoittaa halutulla kielellä, 
kun paperi tai mustepatruuna on loppu.  
 
Greta Westerlund on aivan hulluna tomaattipyreessä käsiteltyjen hanhenmaksapalleroiden perään.  
Hanhenmaksapalleroista on tullut Skandinavian kansallisruoka, jota jotkut inhoavat yli kaiken, kun taas 
toiset niitä ahmivat roppakaupalla. Skandinaviassa on hanhenmaksapalleroita vastustava Elftonsson 
säätiö, joka lobbaa politiikoita kieltämään lailla hanhenmaksateollisuuden koska maksan saannin takia 
pitää teurastaa kokonainen lintu.   
Suurin hanhenmaksapalleroiden tuottaja on ruokajätti Euro Bird. Yhtiöllä on suomalaisjuuret ja on 
lähtöisin Kaarinasta. Euro Bird on ostanut muinaisen Kronfågelin.  
Yrityksellä on useita tuotantolaitoksia ympäri Pohjois-Eurooppaa, joista suurimmat ovat Kaarinassa ja 
Katrineholmissa.  
Yritys valmistaa täysin laboratorio-oloissa tehtyä hanhenmaksaa niin, ettei hanhia tarvitse teurastaa eli 
Elftonsson säätiö voitaisiin lakkauttaa.  
 
Greta Westerlundia ylemmät päälliköt ovat kaupunginjohtajatar Gerd Annvik sekä kansliapäällikkö-
kaupunginjuristi Suffel Jackson-Mörkås, joka on tasapaksu ruskeatukkainen ukkeli. Hän on hyvin 
sekavaluonteinen ja puhuessaan heiluttelee käsiään kuin mikäkin lintu. Kaiken kukkuraksi miehen 
olkapäät ovat valkoisenaan hilseestä. Hänestäkään kopiointiteknikot ja webmasterit eivät erityisemmin 
pidä. Varsinkin kopiointiteknikko Lena Lundell inhoaa yli kaiken Suffelia koska tämä kävelee 
leuhkanoloisesti ja kaiken kukkuraksi äijältä puuttuu käytöstavat.  
Totta kai myös Jessicaa inhottaa nämä kummalliset esimiehet mutta sen hän pitää visusti omana 
tietonaan, kun haluaa satsata uraputkeensa eikä halua arvostella pomojaan. Hän ei enää koskaan 
halua hankkia itselleen noloja potkuja. Ehkä seuraavat potkut saattaisivat johtaa Daily Activity 
helvettiin, kuten Jessica tapaa itse mielessään vatuloida.  
 
Äskettäin Länsi-Götanmaan alueparlamentti on päättänyt yksityistää hoivahallinnon ja rakennuttaa 
suuren rakennuksen, jonne keskitettäisiin kaupungin kaikki Daily Activity päivätoimintaryhmät sekä 
spesiaalikoulut hallintotiloineen päivineen.  
Koulutusyhtiö Suner AB on saanut tehtäväksi pyörittää Daily Activityä ja spesiaalikouluja Tvåstadin 
kunnassa. Jos kaikki menisi hyvin, niin silloin muutkin Länsi-Götanmaan kunnat yksityistäisivät 
toimintarajoitteisten hoivapalvelut, ehkä myös vanhusten hoivapalvelut.  
 
Tvåstadin kaupunki on myöntänyt Sunerille tontin Källstorp-Vårvikin kaupunginosasta, aivan 
Björndalsgymnasiumin lähistöllä, vanhan St1:n sekä skeittipuiston välissä. Huoltoasema tullaan 
piakkoin lakkauttamaan, kun sen tekniikka on vanhentunut.  
Suner tulee rakennuttaa nelikerroksisen rakennuksen, jonne tulee aurinkoenergia tutkimusinstituutti, 
jossa lahjakkaimmat toimintarajoitteiset voisivat työskennellä ja näyttää taitojaan. Sehän sopisi 
Jessicalle kuin nakutettu mutta harmi vaan, kun hänellä on vahvoja ennakkoluuloja Daily Activitystä. 
Hän ei halua kirveelläkään lopettaa nykyisessä työpaikassa.  



Itse asiassa nuorisoharjoittelupaikka on kuin onkin eräänlainen suojatyöpaikka tavallisessa 
työympäristössä. Hän saa toimintarajoitteisille tarkoitettua työkyvyttömyyseläkettä ja joutuu muutaman 
kerran vuodessa käymään lääkärissä päivittääkseen pässinpaperit, jonka pitää lähettää Insurance 
Cashiin. 
 
Tuleva Daily Activity saa nimeksi Kraftverket-talo. Sama nimi on Sunerin kaikilla päivätoiminta-taloilla. 
Suomessa nimi on nimellä Voimalatalo.  
 
Jessica on lukenut tästä uudesta hoivareformista paikallisesta TTELA uutislukulaitelehdestä.  
Hänestä se kuulostaa hyvältä mutta mieluummin haluaa olla avoimilla työmarkkinoilla, ettei tarvitsisi 
katsella tursakkeiden pärstiä. Hän itse mielessään kutsuu toimintarajoitteisia tursakkeiksi eikä osaa 
aavistaakaan millainen tursakesirkus odottaa seuraavilla vuosikymmenillä ja erityisesti kehen hän 
tulee perusteellisesti tutustumaan. Nykyisellä työpaikalla on yksi emätursake, Olga Lindberg.  
Silloin tällöin Olga tapaa ihan kateuttaan piikitellä Jessicalle ihan kaikesta koska tämä on älykkäämpi 
ja ajattelee nopeammin kuin tämä kyömynenäinen rykivä akka. Onneksi Jessica on paksunahkainen 
eikä pienistä loukkaannu. Lisäksi Jessie on sairaalloisen ylikiltti eikä vittuilusta loukkaannu, ei 
ainakaan työpaikalla. Kotona hän alkaa helposti itkeä pillittää, jos vaikkapa isä edes leikillään pottuilisi.  
Kotona hän on melkoinen mielensä pahoittaja.  
Pakko yrittää kestää tämän naamavikaisen akan piikittelyä, ettei tulisi ongelmia ja sitten olisi potkujen 
vaara, kuten Jessica itse mielessään tapaa ajatella samalla, kun lajittelee postia sekä huoltaa valtavaa 
sähköpostipalvelinta.  
 
Lähes päivittäin Olgan teini-ikäiset pojat, Suffel ja Elliott tulevat äitinsä työpaikalle lörpöttelemään 
yksityisasioista.  Myös hänen aviomiehensä Boris jatkuvasti juoksee vaimonsa työpaikalla hakemassa 
ruokarahaa, jotta työkaverit saisivat sellaisen käsityksen, että Lindbergit olisivat varakkaita.  
Itseasiassa Lindbergit ovat velkavankeudessa ja kiertelevät second-hand myymälöissä.  
 
Olgan perheenjäsenten juokseminen tämän työpakalla ärsyttää Robertia ja kopiointiteknikkoja. Heitä 
suorastaan vituttaa Olgan ainainen pomo leikki ja rykiminen.  
Kun Olga oli vielä osastopäällikkönä, niin silloin tällä oli kummallisia päähänpistoja kuten esimerkiksi 
kellarin katonrajassa olevien vesiputkien peittäminen sekä ankkalammikko keskellä osastoa. 
Tietenkään esimiehet eivät tällaista ala kuuntelemaan ja sen vuoksi Lindberg menetti osastopäällikön 
tittelin. Yhä tämä yrittää näytellä pomoroolia ja kutsuu itseään webmasterien mestariksi.  
 
Tässä hiljattain JT Electronics meni konkurssiin koska sen päällikkö oli möhlinyt rahojen kanssa. 
Paikallinen Radio4 Westin uutisissa hän änkytti: ”Olen ollut pomo, minä olen tehnyt omien arvojeni 
mukaan ja katsonut olevani oikeassa…” Tämän Jessica äänitti radiosta ja miksasi musiikkikappaleiden 
kanssa. Lisäksi hän äänitti uutistenlukijan sanat: ”Mitä tapahtuukaan Mellerudin JT Electronicissä?” ja 
miksasi elektroniikkafirman pomon puheeseen. Sitten väliin hän äänitti iskelmälaulaja, Karl-Stefan 
Fotsonin melankolisen kappaleen, Sista arbetsdag. Näin hän on miksannut itselleen omia potkuja 
käsittelevät kappaleen, jonka laittoi omalle kotisivulleen Stenig Playhin ja suojasi salasanalla, ettei isä 
ja äiti sitä kuulisi.  Lisäksi hän miksasi huudahdukset: ”Let´s go” sekä ”Helvetti tyttö!” 
 
Nyt jälkikäteen hän pystyy nauramaan potkuilleen mutta kuitenkin katuu lapsellista pikkulappusten 
kirjoittamista ja piereskelyä. Isä ja äiti eivät vieläkään ole täysin toipuneet shokkiuutisesta.  
He pelkäävät kuin ebolaa, että tytär saisi taas potkut jonkun älyttömyyden takia. Ihme kyllä sellaisia ei 
ole tullut. Ehkä tytär on sittenkin aikuistunut mutta miksi kotona tämä huimuilee kuin mikäkin 
pikkutyttö, on Annki ja Anders monesti vatuloineet.  
Kotona vapaapäiväaamuisin tyttö örisee sängyssä, kun lukee TTELA uutislukulaitelehteä. Vanhemmat 
eivät tule ajatelleeksi uutisaiheita, Inger Bullen sekä Johanne Haraldsenin tapaukset, joista silloin 
tällöin höpistään medioissa. Jessicaa surettaa, kun Johanne-assosiaatiot estävät häntä olla 
nettiyhteydessä Johanna Kivisen kanssa. Häntä kiinnostaisi tutustua tähän todelliseen 
kaksoisolentoon.  
 
Helmikuussa Olga Lindberg kysyi Jessican työterapeutilta tämän selän takana, että olisiko tälle mitään 
kursseja. Olga perusteli, että esimerkiksi robottikurssi olisi hyvä koska tyttö on hulluna robottien ja 
tietokoneiden perään. Työterapeutti Ragnar Ström ei tunne tätä kummallista webmasteria, niinpä hän 
meni lankaan ja alkoi katsella sopivia robottikursseja. 
 
Muutaman viikon kuluttua hän ilmoitti, että juuri työinstituutti on ostanut robottitekniikan peruskurssin 



koulutusyhtiö Sunerilta, jolla on väliaikaiset toimitilat Tvåstadin kulttuuritalolla ennen kuin Kraftverket-
talo valmistuu.  
 
Työterapeutti onnistui ylipuhumaan Jessican osallistumaan kurssille koska hän luuli, että idea on 
yksinomaan työterapeutin. Heti kun Robert ja kopiointiteknikot olivat kuulleet asiasta, niin silloin he 
arvasivat, että Olgalla voi hyvinkin olla näppinsä pelissä. He yrittivät turhaan varoitella Jessicaa 
suostumasta millekään kurssille koska idean takana on rouva Lindberg. Jessica itsepäisenä tyttönä 
innostui kurssista, jotta saisi parempia robottihommia. Hän olettaa, että kurssi antaisi hänelle lisää 
pätevyyttä.  
 
Kurssi alkoi maaliskuun alussa. Kurssilla on kuusi oppilasta sekä keski-ikäinen mustatukkainen 
pedagogi, Gerhard Järvdalen. 
Yksi oppilaista on Jessican lukionaikainen luokkakaveri Bjarne Johansson. Yhtä tukeva kuin 
kouluaikaakin, muttei kuitenkaan suorastaan ylipainoinen vaan lihaksikkaan roteva. Koulussa Bjarne 
oli usein rockfani Tinan seurassa ja vaikutti siltä, että he seurustelisivat mutta näin ei asia ollut.  
Jessican ja Bjarnen välillä oli kouluaikaan sekavahko vuorovaikutus; toisinaan Jessicaa himotti tämä 
tukevahko jätkä mutta toisinaan häntä inhotti jätkän pyöreähkö kehonrakenne sekä paksut pyöreähköt 
huulet. Vielä lukion ensimmäisillä vuosikursseilla Jessica vierasti rockmusiikkia mutta sitten alkoi 
siihen tottua ja jopa fanittaa joitakin rock-kappaleita. Tämä johtunee siitä, kun aikaisemmin isä ja äiti 
kutsuivat rokkia raggarimusiikiksi eli Jessie ei halunnut leimautua raggaripimuksi.  
Tällä hetkellä hän kuuntelee mieluummin iskelmä-popia mutta joskus saattaa laittaa radion 
rockkanavalle. 
Muutaman kerran koulussa Bjarne on potkaissut Jessicaa takapuoleen. Se oli vain hänen kummallista 
huumorintajuaan, joka hänen mielestänsä on tulevaisuuden hellyydenosoitusta. Ehkä sisimmässään 
Bjarne tykkäsi Jessicasta, muttei ujoudeltaan uskaltanut sitä paljastaa. Ehkä myös hänellä oli 
sekalaisia tunteita Jessicaa kohtaan eli molemmat samaa kaliiberia.  
Ehkä Bjarne yritti näytellä kovanaamaa Tinalle. Jessicasta oli ihan okei saada potku persuuksiin, sillä 
hänelle riittää nuorelta pojalta kosketus kuin kosketus. 
Lukion viimeisellä luokalla aloitti Johanssonin kaima; Bjarne Karlsson, joka on rupsahtaneen näköinen 
ja lihavampi kuin herra Johansson.  
 
Robottikurssilla oppilaiden piti harjoitella robottiohjelmointia. Jokaisella oli oma ihmismuotoinen 
koneihminen, joka ensin piti päällystää ihmisen ihoa muistuttavalla keinotekoisella nahalla. 
Jessica nimesi oman harjoittelurobottinsa Rockeksi ja koristeli sen miehen näköiseksi tekoviiksineen 
päivineen. Kurssinvetäjä Gerhard nauroi makeasti tälle hassulle robotille. 
Harjoitteluroboteissa on Compusoftin käyttöjärjestelmä, Door 95, joka lanseerattiin viime vuonna.   
 
Harjoitusohjelmien lisäksi Jessica ohjelmoi robottiin joitakin lisäominaisuuksia kuten esimerkiksi 
kertomaan hassuja repliikkejä sekä härskejä vitsejä.  
Vieruskaveri, Ulrika Urbansson, matki Jessicaa nimeämällä oman harjoitusrobottinsa Rock Linersiksi, 
jonka ohjelmointi vaikutti sekavalta, kun tällä ei ole yhtä vilkas mielikuvitus kuin Jessicalla.  
 
Bjarne puolestaan ohjelmoi robottinsa matkaoppaaksi ja nimesi sen Calymboksi.  
 
Neljäs kurssilaisista ohjelmoi robottinsa musiikkitietopankiksi, joka tiesi paljon edesmennyt 
laulajakuningatar, Ellie Pressuresta, joka asui muutama vuosikymmen sitten Lontoossa.  
Huhujen mukaan hän menehtyi luksushuvila Thighlandin vessassa. Eräiden huhujen mukaan Ellien 
kuolema olisi vain lavastettu ja parhaillaan nainen asuisi jossain päin maailmaa ja voisi paksusti.  
Ellien menestyshitit ovat muun muassa Prison Rock sekä Love my teeth.  
 
Robottikurssin teoreettinen osa päättyi toukokuun alussa, jolloin alkoi praktinen osa. Jokainen 
kurssilainen sai kahden kuukauden työharjoittelupaikan jostain yrityksestä.  
Jessica pääsi kunnan robottikeskukselle, josta toimintarajoitteiset sekä vanhukset saavat 
talousrobotteja. Jotkut yksinäiset seurankipeät vanhukset saavat puhuvan hylkeen, jonka voi 
ohjelmoida soittamaan vanhuksen suosikkilauluja. Hylje toimii samalla tekniikalla kuin Applen Siri ja 
Google Assistant mutta on paljon edistyksellisempi.  
 
Jessican yhteyshenkilöksi tuli karmean näköinen takkutukkainen huonohampainen Kristina Poon, joka 
on robottikeskuksen päällikkö. Tietenkään Jessie ei alkanut arvostelemaan pomon ulkonäköä, sillä 
hänellähän on potkukauhu.  



Onneksi hänen ei tarvinnut työskennellä tämän kulkevan kompostiläjän kanssa, sillä 
työpaikkaohjaajaksi tuli Ally Alladin, lihavahko kurdinainen.  
 
Tätä nykyään Kurdistan on täysin itsenäinen valtio Turkin, Syyrian ja Irakin välissä. Kurdistanin 
itsenäisyys on Oscar Gunwoodin ansiota, sillä hän panosti Turkin, Syyrian ja Irakin presidenttejä 
luovuttamaan kurdialueet kurdeille. Tämä tapahtui vuosia Erdoganin jälkeen.  
 
Jessica ja Ally tulivat hyvin toimeen keskenään. Ally kertoi kaksimielisiä kurdivitsejä sekä tarjosi 
kurdistanilaisia herkkuja.  
 
Robottikeskuksella Jessican piti auttaa talousrobottien ohjelmoinnissa. Robottihommia oli aivan liian 
vähän, vaikka työharjoittelu kuuluu osaksi robottiperuskurssia.  
Vaikuttaa siltä, ettei Kristina Poon ymmärtänyt oikein, että kyseessä on robottikurssi eikä 
tavanomainen työharjoittelu. Hän ei todellakaan ole mikään ruudinkeksiä, samanlaista kaliiberia kuin 
Olga. Kristinasta kiertää huhupuheita, että tämä olisi kivenkova lesbo, ainakin jos Lenan puheeseen 
on uskomista.  
 
Jessican piti myös kirjoittaa tekstinkäsittelijällä tietoa psykosomaattisista vaivoista, joka sitten 
ohjelmoidaan robottien tietokantoihin. Salaa hän lisäsi piirilevyille hassuja juttuja siltä varalta, jos joku 
sattuisi ääneen sanomaan, että on tylsää, niin silloin robotti kertoo sutkauksen.  
Jessica haluaa aina jättää henkilökohtaisen yksityiskohdan jokaiseen paikkaan, jossa hän on 
vaikuttanut. Vitsit hän ohjelmoi niin, ettei niitä hevillä huomaa, sillä hän on tietokonelukulaitelehtien 
ansiosta oppinut salaamaan tietolähteen.  
Lisäksi hän ohjelmoi robotit sanomaan Disk Error heti, kun ne havaitsevat täyden tiskipöydän. Tämä 
todennäköisesti aiheuttaa makeat naurut, varsinkin jos kyseinen tiskipöytä on täynnä tiskaamattomia 
astioita. Jessica on tullut taitavaksi tekoälyssä mutta haluaisi oppia enemmän. Hän haluaisi oppia 
täydellisesti salaamaan tekoäly algoritmit, ettei paljastuisi. Hän pelkää paljastuvansa oman pään 
mukaan tehdyistä käytännönpiloista, kun siitä seuraa sanomista.  
 
Robottikeskus sijaitsee Ladugårdsgatanin ja Affärsgatanin kulmauksessa, toisessa kerroksessa. 
Katutasossa on Pub Grytkärring.  
 
Kesäkuun lopulla robottikurssi päättyi kokonaan, jolloin kurssilaiset kokoontuivat työinstituutin pieneen 
kanttiiniin syömään makoisia Åsakan pikkuleipiä, jotka kurssinvetäjä oli tilannut Tvåstadin 
parhaimmasta leipomokonditoria Ritzistä, joka on yksi kaupungin vanhimmista leipomoista.  
Leipomo on kaikki nämä vuodet sijainnut Hjortmossen kaupunginosassa.  
 
Kahvittelun jälkeen kurssilaiset saivat todistukset. Jessican kunniakirjassa lukee, että hän on hyvä 
ohjelmoimaan humoristisia robotteja hyötytoimintojen kera. Todistuksesta ei ole sen kummempaa 
hyötyä työmarkkinoilla koska siinä on maininta toimintarajoitteisista. Lähitulevaisuudessa tästä 
pyritään pääsemään eroon eikä koulu- ja kurssitodistuksiin kirjoiteta henkilön vaivoista. Hoivareformi 
käynnistyy heti kun Kraftverket-talo on valmistunut. Talon on määrä valmistua vuosikymmenen lopulla. 
 
Työinstituutin tilat sijaitsee Lunden-Zumbyn pienteollisuus- ja kauppa-alueella halpahalli Tokmannin 
vieressä. Tokmann on tätä nykyään levittäytynyt ympäri Pohjolaa.  
 
Tokmannin ja työinstituutin välissä on Suner Oy:n omistama varastorakennus, josta aluksi suunniteltiin 
päivätoiminta-taloa mutta rakennus olisi heti kättelyssä jäänyt pieneksi, niinpä päätettiin rakentaa uusi 
rakennus Källstorp-Vårvikin kaupunginosaan. 
 
Työinstituutin takana on rengasfirma, se, joka paloi keväällä 2989. Rengasfirman vieressä on 
rakennus tavaratalo Building Center. Työinstituutin pohjoispuolella on kurssikeskus Enter, jossa 
järjestetään erilaisia kursseja sekä työllistämisprojekteja. Enterin rakennuksessa on myös 
yhteiseurooppalainen suojatyöpaikka Socialhall lievästi toimintarajoitteisille, jota Jessica pelkää kuin 
ebolaa.  

 
Heinäkuussa Jessica teki yksin ensimmäisen Sassnitzin risteilyn. Matka alkoi Strannan 
matkakeskukselta, josta huippunopea X3000Pendolino kiidätti hänet Ystadin satamaan, jossa hän 
astui Brand Linen lippulaiva Jet Melodyyn, joka on hyvin loistokas monine myymälöineen sekä upea 



lasinen sisätori ponttonien välissä niin, että jalkojen alla näkee kuohuvan meren. Jet Melody aloitti 
reitillä vuonna 2990 ja heti seuraavana vuonna aloitti sisaralus Jet Symphony.  
 
Koko päivän Jessica kierteli Sassnitzin keskustan myymälöissä. Lounaan hän söi tunnelmallisessa 
maanalaisessa Jungle Barissa, joka on afrikkalainen pikaruokaketju. Parhaillaan ketju levittäytyy 
ympäri Eurooppaa Global Unionin jäsenyyden ansiosta.  
Terrarist ryhmittymä on Jungle Baria vastaan koska huhujen mukaan baarin huonekalut olisivat 
kannibaalien valmistamia ja lampunvarjostimet olisivat ihmisen nahkaa. Tuskinpa huhussa on perää, 
mutta terraristit itsepäisesti uskovat kaikkeen mitä netin valeuutissivustot läpättävät.  
Jessica ei ainakaan usko moiseen, sillä hän ei ole niin tyhmä blondi, että uskoisi mitä tahansa. Hän 
toivoo, että Jungle Bar tulisi Tvåstadiin, jotta useammin voisi herkutella valtavien Big Jungle 
kerrosvoileivillä, EGJT nimisillä irtosalaateilla, Stieg Nightmare Burgereilla sekä Hulk Burgereilla. 
Big Jungle kerrosvoileivän mukana tulee pirteän makuinen banaanijuoma, jonka täysikäinen saa 
halutessa banaaniliköörinä. 
 
Sassnitzin keskustassa hän näki todellisen kaksoisolentonsa ja on varma, että kyseessä olisi Johanna 
Kivinen, muttei uskalla lähestyä tätä kaunotarta. Heti, kun hän näki Johannan näköisen naisen, niin 
mieleen putkahti jälleen melkein kaimavainaa Johanne Haraldsen ja kurkusta tuli örähdys. Onneksi isä 
ja äiti eivät olleet mukana tai muuten olisi tullut sanomista, ajatteli Jessie.  
 
Kello 17 katamaraani lähti takaisin Ystadiin. Matkalla alus pistäytyy Bornholmin saarella.  
Katamaraanissa Jessica söi kunnon illallisen hienossa Restaurant Raymondissa, jonka seinillä 
komeilee partasuu ukon kuvia, joka on pukeutunut ikivanhalla tyylillä tummansiniseen pukutakkiin. 
Elektronisesta matkaoppaasta selvisi, että miehen nimi on kuin onkin Raymond Brandzer eli 
varustamon perustaja kauan sitten. 
 
Syönnin jälkeen Jessica meni keulassa olevaan Baltica Night Clubiin, jossa on menneillään eroottinen 
iltashow; puolialastomat jätkät hyppelehtivät nostettavalla lavalla. 
Tietenkin hän filmasi multimediakamerallaan, josta oli suora nettiyhteys ja samalla filmaus tallentui 
Stenig Play videosivustolle. Tanssiesitystä ei saisi filmata nettiin tekijänoikeudellisista syistä mutta 
moni matkustaja uhmaa kieltoa. Matkustajien filmauksissa ei ole mainoksia eli esiintyvät taiteilijat, 
eivät saa sentin hyrrääkään.   
 
Äiti ja isä katsoivat netistä, kun tytär oli katsomassa eroottista iltashow’ta. Heistä tuntui hyvältä, kun 
tytär on ihan tavallinen heteronainen eli se tarkoittanee, että joku kaunis päivä heistä tulisi mummo ja 
ukki, eivätkä osaa aavistaa, että he ovat jo sellaisia. He toivovat, että ennen kuin tyttö alkaisi 
lapsituotannon, niin hän naisistuisi, tulisi aikuisemmaksi, sanoi Annki samalla, kun katsoi Stenig 
Playstä tyttären filmaamaa iltashow´ta. Pääasiahan on, että tytär on sen verran aikuistunut, että lähti 
yksin risteilylle kuin isot tytöt. 
 
Jessicasta tuntuu haikealta, kun isä ja äiti turhaan odottavat lapsenlapsia, kun niitä ei yksin voi tehdä. 
Ehkä se onnistuisi modernin seksirobotin kanssa, joita myydään seksikaupoissa. Robottiin voi ostaa 
sairaaloiden spermapankista anonyymejä siemennestepatruunoita. Harmi vaan, kun seksirobotit ovat 
tuhottoman kalliita ja sitten vielä spermapatruunat ovat hintavia. Korkea hinta tietenkin sen vuoksi, 
jotta ihmisen siemen pysyisi arvossaan. Seksirobotteja Jessica on nähnyt seksikauppa More Than 
Lovessa, joka on Tvåstadin parhain seksikauppa, ei vain parhain myös vanhin, monta vuosi sataa 
vanha.  
 
Joskus Jessicaa surettaa, kun oli adoptoinut lapsen. Ihan hyvin hän olisi voinut laittaa kaikki kortit 
pöydälle ja kertoa vanhemmilleen totuus, että lapsen isä on kuin onkin äimänkäki. Nyt on myöhäistä.  
Joskus hän on pohtinut, että missähän mahtaa poika asua ja minkä nimen tämä on saanut eikä osaa 
aavistaakaan tulevaa. Sukunimeäkään hän ei tiedä, kun oli adoptoinut anonyymisti. 
Adoptiokeskuksella on ainoastaan tieto lapsen äidin nimestä mutta sehän on Jessican salanimi, 
keksitty Sandra Tuppson. Jos hän todella haluaisi tietää adoptioperheestä, niin silloin pitäisi mennä 
adoptiokeskukselle Sandrana ja aloittaa koko rumba uudelleen. Siinä olisi paljastumisen riski eikä 
lasta voisi esitellä vanhemmilleen, vaikka hekin ovat esiintyneet valenimillä. Sitä Jessica ei tiedä eikä 
isäkään tiedä äidin salaisesta lapsesta. Äitikin on tietämätön ukon skoonelaisesta salarakkaasta. 
 
Jessicaa alkaa vituttaa sinkkuvuodet ja on monesti kirjoittanut Facebookiin, miksei löydä poikakaveria, 
jolloin isä tapaa vastata kommenttikentässä, että onhan hänellä Mikael Norvall. Tätä Jessica ei 



ymmärrä, sillä Micke ei halunnut häntä tyttöystäväksi eikä hänkään enää halua tätä lahkolaista ukoksi.  
Ehkä isän mieleen on iskostunut herra Norvall, vaikkei tytär enää moneen vuoteen ole veljeillyt tämän 
kanssa. Micke on myös laittanut Facebook tilinsä pakkaseen eikä sitä näy kaverilistalla. Kyllä tili yhä 
komeilee Jessican kaverilistalla, jonka vain hän näkee. Hän ei halua ketään poistaa, ei edes tällaisia 
pakkasessa olevia haamutilejä. Jessica ei tunne yhtään lemmentunteita Norvallia kohtaan. Hän 
säikähti jätkän Skientologiseikkailuja. 
 
Jessica on pitkään suunnitellut uuden multimediakameran ostamista koska nykyinen on liian painava 
ja vanhan aikainen. Markkinoilla olisi todella kevyitä kameroita mutta ne tahtovat olla tuhottoman 
kalliita. Hän ei vieläkään ole saanut vakituista työtä vaikkakin kunta on luvannut palkkatukea. 
Kaupungille tulee halvemmaksi pitää hänet työharjoittelijana. Olga on palkkatukipäätöksen estona; 
hän haluaisi osastolle nuoria miespuolisia duunareita, joilla olisi kummallisia ongelmia, joita voisi 
yrittää ratkoa kahden kesken. Sitä hän ei sano ääneen mutta tämä on hyvin läpinäkyvää. Sehän 
nähtiin taannoisen työharjoittelija Suffel Larssonin kohdalla.  
Kaikki, jotka vähänkin tuntevat tämän rykivän akan, tietää tarkalleen ämmän kummalliset kujeet.  
Toki myös Jessicalla on kummallisia kujeita, mutta Olgan rinnalla ne kalpenevat. Jessica on monta 
kertaa normaalimpi kuin Olga.  
 
Lisbeth mummi katsoi myös Jessican risteily livevideota netissä ja huolestui eroottisesta show’sta ja 
kirjoitti kommenttikenttään, että erotiikka on syntiä. Heti Annki vastasi äidilleen, ettei se ole kovin 
vaarallista, sillä katamaraanien erotiikkaesitykset ovat hyvällä maulla tehtyjä teatteriesityksiä eli tämä 
voi olla ihan rauhassa.  
 
Myöhemmin illalla katamaraani saapui Ystadiin, niin silloin luotijuna kiidätti Jessican Tvåstadiin.  
Isä oli odottamassa tytärtä Strannan matkakeskuksella.  
Risteilyltä hän oli ostanut vanhemmilleen paljon hienoja mutta halpoja Sangria viinejä. Sassnitzin 
keskustassa on viinimyymälä Brandzers Wine Shop. Pikkusiskolle hän osti trendikkäitä 
alumiinivaatteita. 
 
Alkukesästä Janina valmistui robotti-insinööriksi. Elokuussa hän alkaa etsiä koulutusta vastaavaa 
työtä. Hänellä on erinomaiset pääsytodistukset eli todennäköisesti saa hyväpalkkaisen työpaikan.  
 
Elokuussa alkoi työt ja Jessica palasi takaisin tutulle IT-osastolle Olgan harmiksi. Ei mennyt kuin 
Strömsössä, ajatteli Olga. 
 
Jo heti ensimmäisellä päivällä Ragnhild uteli, että joko munaa on tiedossa, johon Jessica vastasi, että 
sehän on hänen yksityisasiansa eikä se kuulu kenellekään muulle. Hän meni nenäpystyssä takaisin 
IT-osaston puolelle ja tarkisti liukuhihnan, että onko tullut paketteja. Ei ollut yhtään pakettia ja 
sähköpostipalvelimetkin toimivat hyvin eli hän voi istahtaa osaston seinän vieressä olevalle sohvalle. 
Olga ei pidä luppoajalla huilaamisesta vaan hänen mielestänsä pitää koko ajan jotain nyhjätä.  
Robert istuu pienessä konttorihuoneessa ja pelaa pasianssia konttoritietokoneella, kuten moni muu 
kunnallisvirkailija.  
Olga on jollain osastolla auttamassa miespuolisia virkailijoita. Juuri tämän vuoksi monet kutsuvat 
häntä virheellisesti digimaster bossiksi. Sellaista titteliä ei olekaan mutta Olga mielellään kutsuu 
itseään pomoksi. 
Olgan ja Robertin viralliset tittelit ovat webmastereita. Joissakin virastotaloissa vastaava titteli on 
digimaster mutta Tvåstadin kaupungintalolla jostain syystä titteli on webmaster, koska aiemmin 
työtehtäviin on kuulunut kotisivujen päivittäminen mutta sittemmin tehtävä siirtyi kunnan informoijan 
tehtäviin. Informoija istuu kunnankansliassa ja on ruskea liehuvatukkainen Gösta Axelli, joka myös 
toimittaa henkilöstölukulaitelehteä, Stadsögat. 
 
Joku aika sitten Anton ja Mira Olsen saivat tyttölapsen, joka sai nimekseen Yama. Nimi on moderni 
sukupuolineutraali nimi. Monique-Karinia huvittaa tällainen nimi, josta hänelle tulee mieleen kissan 
naukuminen.  
 
Jessicaa huolettaa, kun viime vuosina hänen poikarintamallansa ei ole tapahtunut mitään. Vuonna 
2992 sattui onneton yhdyntä serkkupojan kanssa ja siihen se jäikin. Kyllä hän tietää, ettei jätkät tule 
hakemaan häntä kotiovelta. Tätä nykyään miespuolisilla on entisestään vaikeampaa ottaa ensi 
askeleita, kun monet pelkäävät perverssi sian mainetta. Pojat toivovat, että tyttö tulisi ja tekisi 
ehdotukset. Jessicalla on todella vaikeaa, kun on ujopiimä. Olisin mieluummin ujomaito, kuten hän 



tapaa usein iltaisin sängyssä vatuloida.  
Kuinka löytäisin sen oikean, jonka kanssa voisin perustaa perheen, ajattelee Jessica samalla, kun 
sängyssä peiton alla odottelee nukkumattia.  
Ehkä se olisi Fredrik mutta, kun yhteys on katkennut. Sama juttu myös ihanan Nisse Johnsonin 
kanssa. Nisse Vässaresta hän ei uskalla unelmoida, kun heti enon luona käydessä vatsaa alkaisi 
kouristella. Heti, kun hän kuulee puhuttavan Pollysta sekä tämän iskelmistä, niin silloin naisen hehkeä 
poikansa putkahtaa Jessican mieleen. Hän ei uskalla reilusti ottaa yhteyttä Nisse Vässareen, kun 
pelkää Pollyn reaktiota ja sitten äidin nuhteita. Sama juttu myös Fredrikin kohdalla.  
Jessica on imenyt vanhemmiltaan vahvoja ennakkoluuloja Mariasta ja Signestä. Ehkä Maria 
hyväksyisi hänet miniäkseen. Sitä hän ei osaa tietää, kun ei osaa lukea ajatuksia.  
Häntä yhä kummittelee mielessä edellisen vuosikymmenen alku, jolloin Signe oli äksyillyt Ruffelle.  
 
Jos Jessica olisi ollut jämerämpi, niin hän ei olisi luopunut lapsesta salanimen turvin. Nyt ei auta muu 
kuin yrittää unohtaa salainen poika, jonka työnimeksi Jessica ehti antaa Fredrikin kanssa nussittu 
vauva.  
 
Jessicaa kiehtoisi kaupungintalon ekonomiaosastolla työskentelevä talousteknikko Herman Hathayer 
mutta todennäköisesti näin komealla jätkällä on pillua tiedossa, kuten hän tapaa vatuloida samalla, 
kun käy reititin huoltokierroksella ja samalla kerää paperipostia, jota on hyvin vähän. Paperiton konttori 
alkaa sittenkin pikkuhiljaa muodostua.  
 
Tammikuussa 2997 kaupunginkanslia tarjosi työläisilleen show-illallisen Ferron vanhassa 
teollisuuskiinteistössä. Siellä on tätä nykyään show-ravintola. Rakennus on valtava betonikolossi ja 
sijaitsee Stallbackan eteläpuolella.  
Rautatehdas Ferro lopetti toimintansa kauan, kauan sitten 1980-luvun lopulla. Sen jälkeen tiloissa on 
ollut erilaista toimintaa kuten esimerkiksi cateringfirmoja sekä muita yrityksiä.  
Rakennus on monesti saanut purkutuomion mutta aina vaan joku kulttuuri-intoilija on löytänyt 
rakennuksesta teollisuusromanttisia piirteitä. Purkuvastustus johti rakennuksen suojeluun.  
Muutama vuosi sitten rakennukseen tehtiin valtava show-ravintola, jossa järjestetään muun muassa 
Ravebileitä sekä oopperafestivaaleja. Betoniseinät takaavat mahtavat akustiikat.  
Show-ravintolan ulkoseinässä lukee; Restaurant Den gamle Ferro. 
 
Jessica sai olla kuskina työkavereilleen koska nämä päättivät juoda alkoholipitoisia juomia ja hän itse 
ei aio juoda kahvia vahvempaa, kuten hän itse asian ilmaisi. Hän ei ole tottunut nauttimaan 
alkoholipitoisia juomia ja sen vuoksi vanhemmat suosittelevat, ettei hän ottaisi pisaraakaan viinaa, kun 
ei tiedä kuinka alkoholi vaikuttaisi häneen. Ennen kesäistä Sassnitzin risteilyä vanhemmat kehottivat 
pysyä erossa alkoholipitoisista juomista koska hän oli yksin eli silloin hän saattaisi joutua kuseen, jos 
humaltuisi ja sitten sammuisi.  
 
Ensin Jessica työkavereineen kokoontuivat Robertin pieneen kaksioon, joka sijaitsee korkeassa 
tornitalossa lähellä kaupungintaloa. Kaupungintalon ja tornitalon välissä on poliisilaitos.  
Robert Kopp asustelee yksin pienen taskukokoisen viihderobotin kanssa, johon hän on ohjelmoinut 
musiikkia. Robotissa on lisäksi herätystoiminto, jolloin se herättää kauniilla kesälauluilla. 
Soittamisen lisäksi viihderobotti tekee erilaisia temppuja, ihan kuin koira ikään. Yöksi robotti on 
latausyksikössä, jotta aamulla laite olisi toimintakunnossa.  Robotti itse poistuu latauksesta, kun akku 
on täynnä eli toimii kuten robotti-imurit. Viihderobotissa ei ole imuritoimintoa.  
Robertin aikuinen tytär, Mikaela Kopp, on ammatiltaan taksikuski. Hän on lukemattomia kertoja nähnyt 
Jessican liikenteessä ja häntä huvittaa tämän äkkinäiset käännökset hurjassa vauhdissa.  
 
Jessican ajo tyyli on todella rajua ja senpä vuoksi taksikuskit kutsuvat häntä punaiseksi vaaraksi. Jos 
ei punaista vaaraa ole näkynyt viikkoon, niin silloin taksikuskien keskuudessa alkaa kiertää 
kysymyksiä, että missä on punainen vaara. Ennen kuin hän vaihtoi autoa, niin silloin taksikuskit 
puhuivat kommunikaatioradioon, että nyt on sininen vaara liikenteessä. Auton vaihdon jälkeen 
taksikuskit ihmettelivät, että mitä on tapahtunut. Pikkuhiljaa huhu alkoi levitä, että sininen vaara on 
muuttunut punaiseksi.  
 
Heti Jessica ei maininnut työkavereilleen mitään autonvaihdosta koska silloin Ragnhild ja Olga olisivat 
kutsuneet häntä pohataksi. Hän kertoi autonvaihdosta muutaman kuukauden kuluttua, jolloin 
työkavereiden leuka loksahti auki, että kuinka ihmeessä työharjoittelijalla oli vara upouuteen autoon, 
kun heillä itsellään ei ole vara ostaa edes käytettyä Hayosikoa, vaikka heillä on normaalipalkka.  



 
Tammikuisena torstai-iltana Jessica sai olla kuskina työkavereilleen, niin ensin hänen piti hakea 
kopiointiteknikko Lena. Hän asuu Hullsjönin ja Sandhemin rajalla, keltaisessa kolmikerroksessa 
talossa jonka, katutasossa on Lennukan kioski, joka on erikoistunut suomalaisiin lukulaitelehtiin.  
Siellä voi ladata suomalaisuutislukulaitteiden sisällöt.  
Lennukan kioski sijaitsee Ljungvägenin ja Motionsgatanin kulmauksessa. Kauan sitten tällä samalla 
paikalla oli pururata, siitä tulee kadun nimi. Pururata on siirretty lintujärven ympärille.  
 
Lena Lundell seurustelee punatukkaisen Gunde Hansenin kanssa, joka on kotoisin Jyllannista. 
Kun Lena oli tullut autoon, niin silloin Jessica laittoi auton musiikkisoittimeen tosi härskin kappaleen 
päälle. Lenaa nauratti kovasti, kun Jessie kuuntelee noin tuhmia kappaleita. Biisissä lauletaan 
pippeleistä ja teräspimpeistä. Yhdessäkin kappaleessa lauletaan ruostumattomasta teräsmimmistä, 
jonka teräspillu kostuu, joka kerta kun isoja kulleja on lähettyvillä. Toinen kappale, jonka Lena kuuli 
autossa, on nimeltä Vad i fitta, jossa naislaulaja valittaa huonoa lempeä sekä kännipäissään laulujen 
kirjoittamisesta kaukana tulevaisuudessa. Kappaleen esittää punatukkainen Sanne.  
Jessican musiikki-USB-kalikalla on myös Sömniga Sovarna bändin biisejä, kuten esimerkiksi; Är måne 
ost sekä Jävla-låten, jossa kaikki sanat alkavat J-kirjaimella. Tämä biisi kiehtoo Jessicaa, kun hänen 
mielestänsä sanat alkavat kivalla kirjaimella. Muut kappaleet USB-kalikalla ovat muun muassa  
Krytsamme Erik, Pajala bordellen sekä pilaversio television suositusta Discjury ohjelmasta, jossa 
arvostellaan musiikkia. Kyseinen ohjelma pyörii RTV4:llä. Ohjelman vakio kasvot ovat Birgitta 
Dukmarker sekä Clas Lillsjö. Juontajana on harmaapartainen Jocke Strömmer. 
 
Tämän vuosikymmenen alussa Sömniga Sovarna on laitettu jäihin, kun pääjehut, Mask ja Sagge ovat 
perustaneet uuden kansainvälisen New York Cossacks bändin. Tausta kuorossa laulaa tunnettu 
amerikkalainen armeijakuoro USA:n ajoilta. Nyt kun USA on historiaa, niinpä kuoron piti etsiä uusia 
haasteita. Mask ja Sagge tulivat kuin tilauksesta.  
Bändin jäsenillä on yllään vanhat yhdysvaltalaiset sotilasunivormut sekä erikoiset piikkikampaukset ja 
suuret maihinnoususaappaat. Tämä uusi bändi tuli nopeasti maailmalla hyvin suosituksi, kun taas 
Sömniga Sovarna on tunnettu ainoastaan Skandinaviassa.  

 
Lenaa nauratti makeasti, kun nynnymäisen blonditytön auton musiikkisoittimesta tuli tällaisia härskejä 
kappaleita. Hän ajatteli, että rumat kalat uiskentelevat rauhallisissa vesissä. Lenakin pitää kovasti 
härskistä huumorista. Valitettavasti he eivät ehtineet kuunnella kaikkia kappaleita, sillä Robertin 
asunnolle on lyhyt matka. Jessica ajoi Hullsjönin läpi kohti Malögan kaupunginosaa, jossa 
kaupungintalo, poliisilaitos ja Robertin kämppä sijaitsevat.  
 
Jonkin aikaa skoolattuaan siirryttiin ravintola Den Gamle Ferrolle, jossa muu kanslianväki jo odotteli. 
Vanhassa kuluneeseensa tehdashalliin oli katettu pitkäpöytä, jonka ääressä syötiin todella maukas 
hanhipaisti lohko perunoiden kera. Alkupalaksi oli minisalamimakkaraa. 
Ruokapöydästä oli näkymät suurelle estradille, jossa showryhmä Ferro Show pilaili 
kunnallispoliitikoiden ja toimistorobottien kustannuksella.  
 
Viime aikoina poliitikot ovat alkaneet suunnitella konttoristien irtisanomista ja tilalle hankkia moderneja 
toimistorobotteja. Ammattiliitto Cityworkers on ankarasti tätä vastaan. Saa nähdä onko ammattiliitolla 
tarpeeksi rahkeita estää moiset suunnitelmat. 
 
Jessicaa vastapäätä istui Lena, joka juopui hyvin nopeasti. Hän joi monta lasillista Sangriaa sekä 
vahvoja venäläisiä viinoja. Juopunut Lena taputteli miespuolisia tarjoilijoita takapuoleen.  
Jessica vihjaili hänelle joitakin härskejä kaksimielisiä vitsejä, jotta tämä kertoisi edelleen. Jessicalla oli 
hauskaa, kun työkaveri oli humalassa. Hänen itsensä ei tarvitse pelleillä ja saada huonoa mainetta eli 
on helppo istua kännipäisen perseellä avotulessa, ajatteli hän.  
 
Kun estradille kapusi Mr. Beaniksi pukeutunut näyttelijä, niin silloin Lena hihkaisi: ”Titta Jessie, sehän 
on meksikolainen Hilander ihan ilmielävänä!” Jessicaa alkoi naurattaa koska kyseinen näyttelijä 
muistutti todella muinaista diktaattoria, joka puolestaan Mr. Beaniä. Huhutaan, että Arthur Hilander 
olisi fanittanut Mr. Beanin viimeiseksi jäänyttä komediaa Mr. Dictator, joka oli uudelleenlämmitys 
vanhasta Chaplinin samannimisestä komediasta. Historioitsijat kummastelevat, kun historia toistaa 
itseään niin, että jopa diktaattorit muistuttavat koomikoita.  
 
Sitten näyttämölle nousi nakupukuinen nainen, jolla tekopimppi vilkutti punaista valoa. Heti kun Lena 



oli tämän huomannut, niin silloin hihkaisi kovalla äänellä: ”Heh, pillut sen kuin vilkuttaa punaista!” 
Jessicalta pääsi räkänauru. Hän ajatteli itse mielessään, että hänen oma pimppinsä vilkuttaa vihreää 
valoa eurokarjuille. Täällä show-ravintolassa ei ollut yhtään nuorta jätkää. Kaikki kunnallisvirkailijat 
olivat vanhoja ukkoja ja akkoja, ajatteli hän. Myös Olgaa harmitti, kun ei ollut nuoria jätkiä eikä blondin 
tilalle saatu sellaista. Jessican harmiksi ekonomiakonttorin Herman Hathayer ei ollut läsnä. Se johtuu 
tietenkin siitä, kun kyseinen osasto ei kuulu kanslian alaisuuteen.  
 
Vähän myöhemmin Jessica kaatoi vaivihkaa kivennäisvettä Lenan cappuccinokuppiin ja tämän vuoksi 
tälle ei tarjoiltu kahvijuomaa. Tietenkin känninen Lena ihmetteli, kun tarjoilija ei pysähtynytkään hänen 
kohdallensa. Kun hän huomautti: ”Muistaakseni myös minä olen ihminen!”, johon tarjoilija vastasi:  
”Teillä on juomaa kupissa!”, johon Lena tuhahti: ”Shit, housussanne on vettä! Tuokaa vitun cappuccino 
kuin olisi jo!” Tarjoilija toi hänelle uuden kupin ja kaatoi höyryävän tuoretta cappuccinoa päätään 
puistellen. Jessicalla oli todella naurussa pitelemistä. Yhä silloin tällöin esiintyy hänellä pikkutyttöjen 
kujeita. Onneksi Lena ei kyennyt ajattelemaan, että kuinka vesi oli joutunut hänen kahvikuppiinsa.  
 
Illan mittaan Lena Lundell juopui niin paljon, että lähti hortoilemaan teollisuushallin takahuoneisiin ja 
sammui vanhaan hylättyyn konttorihuoneeseen. Kun hän heräsi, niin silloin kaikki olivat jo lähteneet 
eikä tiloissa ollut ristin sieluakaan, niinpä hän jatkoi nukkumista tässä vanhassa pölyisessä 
konttorihuoneessa, jota ei vielä ehditty remontoida. 
 
Myös Ragnhild joi paljon alkoholipitoisia juomia mutta hän ei erityisemmin juovu, se voi johtua hänen 
suuresta rasvaprosentistansa. Kerran juhlissa ystävätär Bellman oli varsikseen testannut alkometrillä 
promillet. Mittarin mukaan Ragnhild olisi saanut ajaa autolla ja tämä on tietenkin huolestuttavaa.  
Monesti Ragnhild on vitsaillut, että rattijuoppo hyötyy läskeistään.  
 
Pois lähtiessä Jessica ihmetteli, että missä Lena luuraa. Ragnhild arveli, että varmasti nainen on 
lyöttäytynyt kommunikaatio-osaston poikien seuraan, jotka olivat myös mukana. Niinpä Jessica 
kyyditsi kaikki muut työkaverit paitsi Lenan, joka nukkui vanhassa konttorihuoneessa, rakennuksen 
toisessa kerroksessa.  
 
Viimeiseksi Jessica ajoi Ragnhildin, kun tämä asuu kauimpana, Mellerudin Wovdammissa.  
Matkalla Ragnhild näytti metsätien, joka johtaa hyvälle hirviapajalle, jossa tämä joka syksy metsästää.  
Viime aikoina hirviporukassa on ollut kaupungintalon lounasravintolan kokki, Yonna Karlsson, joka on 
ravintoloitsijan veli.  
 
Aamulla herättyään Lena ei kyennyt käsittämään kuinka oli joutunut tähän paskaiseen 
konttorihuoneeseen, jonka räppänän ritilässä roikkui kellastunut ja ryttyinen Securitas-lippu.  
Joskus muinoin rakennuksessa on ollut kyseisen firman toimitilat. Firma muutti Mellerudiin, Bobbyhillin  
pienteollisuus- ja kauppa-alueelle silloin, kun yritys muutti nimensä S-L Safetyksi.  
 
Räppänän alapuolella on sininen erityisergonominen toimistotuoli, joka on valkoisenaan pölystä. 
Tuolista Lenalle tuli mieleen harppu ja alkoi naurattaa mutta sitten naurua hillitsi armoton päänsärky. 
Pöydällä on puukolla viilletty muovinen kirjoitusalusta sekä kuivuneita korjauslakka pulloja. Lisäksi 
pöydällä lojuu viivakooditarra-arkkeja.  
Keskellä huonetta on vastakkain kaksi kirjoituspöytää, jonka päällä Lena nukkui.  
Vieressä on rikkinäinen vanhanaikainen tietokonemonitori. Monitorin vieressä lojuu kellastuneita 
matkaesitteitä sekä kertomusvihkoja. Lenaa ärsytti Securitas-lippu ja pyyhki sillä takapuolensa.  
 
Helmikuussa työterapeutti ilmoitti, että Jessican nuorisoharjoittelu päättyy maaliskuun lopulla koska 
hänelle luvattu palkkatukipäätös alkoi kestää eikä työterapeutti enää jaksa odottaa. 
Ragnar Strömillä ei ole aavistustakaan, että Olga Lindberg on päätöksen jarruna. Jessican muut 
työkaverit tietävät tämän, muttei heillä ole tarpeeksi valtaa ja rahkeita alkaa valittaa esimiehille, vaikka 
niin tulisi tehdä. Olgan kanssa tappelu voi olla hyvin työlästä, siispä on parempi yrittää jaksaa tämän 
rykivän akan oikut. Jos Jessica olisi jämerämpi, niin ehdottomasti hänen tulisi valittaa Olgasta, että 
tämä on palkkauksen estona. 
 
Totta kai Tvåstadin kaupunki mielellään olisi pitänyt Jessican IT-osastolla koska tämä on hyvin ahkera 
eikä hänen pitämisensä maksaisi senttiäkään. Rahat palkkatukeen tulisi liittovaltion kassasta.  
Osastopäällikkö Greta Westerlund on niin surkea, ettei hänkään älyä järjestää Jessicalle 
palkkatukipalkkausta. Kyllä hän tietää, että Jessie odottaa palkkatukipäätöstä.  



 
Varsinkin Lenaa suorastaan vituttaa kaupungintalon surkea henkilöstöpolitiikka, ja suunnittelee 
muuttavansa Jyllantiin. Hän on jo katsellut työpaikkoja Århusin meijeristä, muttei oikein tiedä, jos 
jaksaisi kuunnella tanskan murretta. Hänellä on kaksi lasta Tvåstadissa, jotka asuvat ex-miehen luona.  
 
Maaliskuun lopulla Jessican nuorisoharjoittelua jatkettiin vielä kuukaudella koska Robert ja 
kopiointiteknikot niin tahtoivat. Tästä Olga ei pitänyt ja enimmäkseen mökötti kokonaisen kuukauden 
mumisten itsekseen, ettei näin pitäisi olla ja rykimiskohtaukset lisääntyivät.  
Toukokuun alussa nuorisoharjoittelu päättyi. Esimiehet huomasivat, että Olga on alkanut osoittaa 
mieltään jaloillaan lattiaan tömistellen ja työkavereille antaa ilkeämielisiä mulkaisuja. Oikeastaan 
Olgalle pitäisi antaa potkut mutta, kun kunnan pomot ovat niin surkeita, niin minkä teet.  
 
Work Officen työinstituutti alkoi neuvotella kunnan kanssa, jotta Jessica saisi valtion palkkatukea ja 
sitten pääsisi takaisin tutulle osastolle. Työkkärissä ei tiedetä, että Olga Lindberg on jarrupalana. Jos 
tiedettäisiin, niin silloin Work Office olisi tarpeeksi vahva elin valittaa kunnan esimiehille, että rouva 
Lindberg harrastaa työpaikkakiusaamista ja on palkkauksen estona.  
 
Nyt Jessica on avoimesti työtön mutta onneksi rahantulo jatkuu työkyvyttömyyseläkkeen muodossa. 
Kerran vuodessa pitää käydä lääkärissä, jotta pässinpaperia päivitettäisiin. Eläke ei ole järin suuri, 
mutta sen verran kuitenkin, ettei maha menisi tyhjäksi kerta pieraisulla kuten Jessica tapaa vitsailla.  
Tämä repliikki on lähtöisin Jakob-Stefanin humoristisesta työttömän laulusta, jossa laulaja räppää 
samalla, kun soittaa nestekaasukitarallaan.  
Jessicalla ei ole mitään hätää, niin kauan kun asuu lapsuuskodissaan. Onneksi tällä kertaa kyseessä 
ei ollut potkuja, vaikka silloin tällöin isää ja äitiä epäilyttää syy palkkatukipäätöksen vitkutteluun; ei kai 
tyttö olisi liian lapsellinen sekä örisisi työpaikallaan. Näin ei todellakaan ole mutta eihän vanhemmat 
sitä voi tietää. Ainakin kotona tyttö örisee kuin mikäkin örinä-Petra.  
 
Toukokuussa hän osti Andersen 1611 mallisen takkipuhelimen kun pikkusiskollakin on sellainen mutta 
eri valmistajan.  
Takkipuhelimen rintapielessä on sisäänrakennettu multimediakamera, joka muistuttaa pientä mustaa 
rintaneulaa. Takkipuhelimen vuoressa on pienimuotoinen sanelukone, jonka langattomaan mikrofoniin 
voi sanella tekstiviestejä, kun ensin valitsee ohjauspaneelista tekstiviestitoiminnon. Ohjauspaneeli on 
langaton ja se on povitaskun vieressä olevassa pienemmässä taskussa. Harmi vaan, kun Jessicalla ei 
ole kaverikontakteja, joille lähettää viestejä. 
Illalla sängyssä, kun hän opetteli takkipuhelimensa käyttöä ja testaili tekstiviestisanelua, niin silloin hän 
varsikseen sanoi langattomaan mikrofoniin: ”Jag älskar Fredrik!” ja sitten alkoi etsiä takkipuhelimen 
langattomasta näyttöruudusta Delete toimintoa, ettei harjoitussanelu jäisi takkipuhelimen muistiin. Hän 
vahingossa valitsi viereisen toiminnon Sent. Samassa viesti lähti maailmalle. Hän ihmetteli, että mihin 
numeroon viesti meni. Serkkupojalle se ei mitenkään voinut mennä koska hän ei vielä ollut ehtinyt 
tallentaa tämän numeroa. Ainoat puhelinnumerot, jotka hän oli jo ehtinyt ohjelmoida, ovat 
perheenjäsenet. Hänelle nousi tuskan hiki, kun yritti pohtia, että kenelle viesti meni. Onneksi hän pian 
kuuli vanhempien makuuhuoneesta tekstiviestiäänen, joka tuli isän takkipuhelimesta.  
Samana päivänä myös Anders oli ostanut samanlaisen takkipuhelimen eli Jessican oli helppo 
tunnistaa tekstiviestiäänen. Ei auttanut muu kuin juosta suoraan vanhempien makuuhuoneeseen ja 
tempaista isän takkipuhelimen sängyn päätytolpasta, ennen kuin isukki katsoisi juuri tulleen viestin. 
Jessicalla oli tuuria, kun ehti ajoissa vanhempien makuuhuoneeseen ja isän takkipuhelin oli 
sängynpäätytolpassa roikkumassa lähinnä makuuhuoneen ovea. Jessica onnistui salamannopeasti 
poistaa tämän harjoitustekstiviestin. Totta kai isä ihmetteli, kun tytär ryntäsi makkariin ja tempaisi 
hänen takkipuhelimen nenän edestä. Jessica änkytti kasvot punaisina, että oli vahingossa lähettänyt 
harjoitusviestin ja oli pakko sen poistaa. Anders kovasti ihmetteli, että mitähän viesti oli sisältänyt, kun 
tyttärelle tuli tuollainen hätä. Häntä ja Annkia alkoi huolestuttaa, jos tytär alkaisi lähetellä viestejä 
tuntemattomille ja sitten saisi istua käräjillä. Heillä on tuoreessa muistissa Mellerudin potkut, vaikka 
siitä on kulunut muutama vuosi. Potkut pysyvät mielessä juuri örinöiden takia.  
 
Jessica meni takaisin huoneeseensa ja alkoi lukea tarkemmin takkipuhelimen mukana tullutta 
käyttöohjelukulaitetta, etteivät vastaavanlaiset kömmähdykset toistuisi. Ehkä ensi kerralla isä ehtisi 
lukea viestin. Jo ajatuskin puistatti. Hän päätti, ettei enää väsyneenä räpläisi takkipuhelimen kanssa. 
Hän pohti itse mielessään, että kuinka mahtaisi isä ja äiti reagoida siihen tosi asiaan, että hän on 
rakastunut Fredrikiin sekä heillä on yhteinen lapsi? Sitä hän ei kykene kertomaan juuri salanimellä 
salasynnytyksen ja sala-adoption takia.  



 
Jessica on viittä vaille rakastunut myös Jesus serkkuun, muttei uskalla paljastaa tunteitaan koska 
Jesushan on vielä alaikäinen. Ainoastaan hän on puhunut serkkurakkaudesta Jeesus Kristukselle 
sekä tehnyt uskontunnustuksen. Uskon asioista perheessä ei juurikaan puhuta, kun nuorimmainen on 
ateisti ja Anders on puoliateisti. Annki on puoliuskovainen, kun taas Jessicalla on luja usko luojaan.  
Ennen inssiajoa hän oli rukoillut, jotta olisi rauhallinen ratissa. Nyt hän rukoilee, jotta luoja ja tämän 
poikansa tekisivät hänestä ja pikku Jesuksesta parin. Lisäksi hän rukoilee, jotta Fredrik rakastuisi 
häneen ja tulisi Tvåstadiin.  
Jesukselle hän ei uskalla ottaa yhteyttä. Mitähän Kjelle tuumaisi, jos hän alkaisi flirttailla tämän 
nuorimmaiselle, on Jessica monesti pohtinut.  
Yhä Jessica on myös rakastunut Nisseihin; eniten Kristianstadin Nisseen mutta myös Falkenbergin 
Nisseen. Nisse kakkosella on jo tyttöystävä ja heillä on jo tytär nimeltä Goodie. Nissen avopuoliso on 
thaimaalainen Suihing.  
Kun oli pikku Goodien ristiäiset, niin silloin Vera-Polly hihkaisi, että sehän on leivos sekä kutsumanimi 
Good Year renkaille. Tietenkin Vera-Pollyn puoliveljeä nauratti makeasti.  
 
Yhä Polly Vässare harrastaa laulamista ja hänellä on ollut useita keikkoja ympäri Skandinaviaa. Hän 
saa ihan kyllästymiseen asti laulaa hittejään Pojke med tennskor sekä Vem uppfann kärleken. 
Hän on myös levyttänyt muitakin kappaleita, mutta niistä ei ole tullut hittiä. Nämä onnettomat unholaan 
vaipuvat kappaleet ovat; När el-cigaretter är slut, Natt ögon, Vårens första snö, Alla gamla filmer, Jag 
är rädd för dig, Nåt viktigt, Berätta om du saknar, Vilsna, Stora hjärtat, Sista flyget, Tystnaden är så 
vacker, Kranarna öppnar sig, Babe kom närmare, Kallt utan dig, Borta med vindar, Jag står bredvid 
dig, Vid kärleken, På väg hem, Efter tre på morgonen, Vem ropar, trendiga ansikten, I nästa liv, 
Himmeln innersta mig, Fem årstider, Vindklockan, Världens vindar, Sista tryckare, Sömnsandstorm 
sekä tänä vuonna julkaistut biisit; Jag kommer ihåg dig, Transparent, Vadå?, Vi är lottade, Större än 
de andra, Sanningen skär upp, Inte en svala gör sommaren, Våren i rymden sekä Lång tystnad. 
Nämä onnettomat kappaleet, joista ei tullut hittiä, menestyy parhaiden Jämtlandissa. Siellä muun 
muassa hallonbolainen Radio Skalla soittaa ahkerasti Polly Vässaren kappaleita. Tämä johtunee 
vahvasta Jämtlandin murteesta.  
Toki hän osaa sujuvasti Skandinavian kirjakieltä. Joskus hän sekoittaa kirjakieltä ja Jämtlandin 
murretta sekaisin, joka ärsyttää Jessicaa mutta tietenkään hän ei siitä huomauta, kun äiti on 
kehottanut käyttäytymään hyvin Pollyn läsnä ollessa. Joka kerta, kun Polly on läsnä, niin Annki on 
varpaillaan, kun pitää koko ajan ajatella mitä sanoo, ettei yhtäkkiä sano mitä ajattelee.  
Tietenkään Jessica ei halua kritisoida Nissen äitiä. Mikä hassuinta, myös Kristianstadin Nissen äiti on 
samanniminen. Ehkä kaikkien Nissejen äidit ovat Pollyja, kuten Jessica tapaa vatuloida.  
 
Heti kun hän kuulee radiosta Polly Vässaren kappaleita, niin heti hänelle tulee assosiaatio tämän 
hehkeään poikaan ja kiihottuu valtaisasti.  
Polly käyttää esiintyessään tyttönimeään, kun se on hänen mielestänsä sopivan terävä. Virallisesti 
paperilla hän on Polly Lillnysta eli Vässare toimii taiteilijanimenä. Joskus äänitteiden päällä lukee;  
Polly Ve. 
Länsi-Götanmaalla radioasemat soittavat ainoastaan Pollyn kahta läpimurtohittiä; Vem uppfann 
kärleken? sekä Pojken med tennskor. 

 
Heinäkuussa oli Stenigien ensimmäinen sukukokous, joka järjestettiin Bräckessä, Östersundista 
kaakkoon, kauniilla mäntykankaalla. Siellä on hirsipuista rakennettu korkean tason hotelli.  
Tämä oli ensimmäinen sukukokous johon Anders, Annki ja Jessica osallistuivat. Edellisen 
vuosikymmenen alussa oli ensimmäinen sukukokous, johon Olle ja Boel ehtivät osallistua. Silloin 
Andersin perhe ei osallistunut koska kokous oli huonoon aikaan.  
 
Janina jäi kotinaiseksi koska haluaa olla kavereidensa kanssa. Hän ei ole ollut moneen vuoteen 
mukana lomamatkoilla. Tänä kesällä hän kavereineen kävivät länsirannikkokierroksella ja joivat 
runsaasti olutta.  
 
Jessica mielellään matkailee isän ja äidin kanssa, kun ei ole kavereita. Nyt hän halusi nähdä, että 
millaista väkeä kuuluu sukuun. Turhaan hän toivoi, että sukukokouksessa olisi himokkaita eurokarjuja.   
Suurin osa oli vanhoja ukkoja ja akkoja.  
 
 



 
Ennen matkaa hän osti kauppakeskus Överbystä kauniin kesämekon, jossa on paljon pitsiä. 
Kauppakeskuksen julkisivu on tummanvihreää lasia ja pääsisäänkäynnin yläpuolella on 
kolmiulotteinen hyökkäilevä hai mutta onneksi sentään kyseessä on vain kolmiulotteinen videokuva. 
Jotkut ohikulkijat hätkähtävät, kun hai hyökkää mutta sitten kuva katoaa.  
 
Juuri kun Jessica oli poistumassa kauppakeskuksesta, niin silloin hän kompastui telaketjuilla 
varustettuun hopeanväriseen vartiointirobottiin, joka tuli kovaa vauhtia suoraan hänen eteensä.  
Jessica oli katsomassa oranssinväriseen ekomuovipussiin, jossa komeili hänen juuri ostamansa 
kesämekko. Onneksi hän ei törmännyt robottiin edestäpäin, jolloin laite olisi todennäköisesti ampunut 
nukutuskapselin. Hän törmäsi robotin vasempaan kulmaan, jolloin robotti alkoi kovaäänisesti vaatia 
henkilöllisyyskorttia. Hän huomasi robotin kyljessä turvayhtiö S-L Safetyn logon ja senpä vuoksi ei 
halunnut syöttää ID-korttia kyseisen firman laitteeseen. Hän meni takaisin kauppakeskukseen, ettei 
robotti ottaisi valokuvaa tai ampuisi nukutuskapselia. Hän pujotteli väkijoukossa.  
Robotti lähti seuraamaan häntä ja sitä oli mahdoton karistaa kannoiltaan, kun oli ohjelmoitu siihen. 
Robotti hoki kovaäänisesti; Stop, Stop, Sinun pitää välittömästi poistua Överby-talosta! ja sanoi saman 
myös englanniksi. Jessicalla ei huvita alkaa juttelemaan tällaisen tyhmän rakkineen kanssa.  
Ainoa kone, jolle hän höpisee, on tietenkin takkipuhelimen ja tietokoneen sanelusovellukset.  
Hän sanoi lähimmälle myyjälle, että tuo robotin perhana lähti seuraamaan syyttä suotta, mutta myyjä 
ei välittänyt hänestä ja meni päätään puistellen kahville. Ei auttanut muu kuin poistua 
kauppakeskuksesta. Ulko-oven ulkopuolella hän heitti vihreän metallisen roskakorin päin robottia ja 
lähti mutkitellen juoksemaan nurkan taakse ja sitten meni toiseen kauppakeskukseen, joka ei kuulu  
S-L Safetyn vartiointipiiriin. Hän ajatteli, että varmasti robotin mikropiireissä oli jotain vialla, kun oli 
lähtenyt seuraamaan ilman mitään syytä. Ehkä mikropiiri tärähti yhteen törmäyksessä, ajatteli hän. 
  
Kauppakeskus Överbyn vieressä on kauppakeskus Yumbo Center, jonka toisella puolella on pienempi 
Luna Gallery. Näitä kahta kauppakeskusta vartioi Group4-Hawkin vartiointirobotti. Firma on yksi 
maailman vanhimpia vartiointialan yrityksiä ja sillä on juuret G4S:ssä, joka on yhdistynyt Nokasin 
kanssa. Heidän vartiointirobottinsa ovat paljon rauhallisempia sekä tehokkaampia kuin S-L Safetyn 
koneihmiset. Group4Hawkin roboteissa on huumoritoimintoja, kun taas S-L Safetyn robotit ovat 
sekavia ja liian virkaintoisesti ohjelmoituja. 

 
S-L Safetyn juuret ovat Securitaksessa, jossa on useasti tehty sisäisiä saneerauksia. Lukemattomia 
kertoja Securitaksen vartijat ovat istuneet käräjillä ja sen vuoksi firman nimeä on muutettu mutta 
turhaan, sillä firmalla on huono maine, mutta viranomaiset sokeasti luottavat S-L Safetyyn, jonka nimi 
muodostuu nimistä Securitas-Loomis eli firma on fuusioitunut muinaisen Securitaksen tytäryhtiön 
kanssa. Firma on myynyt toisen tytäryhtiö Verisuren koska silläkin oli huono maine. Asiakkaat olivat 
pyörällä päästään hälyttimien johtoviidakosta sekä mehukkaista laskuista. S-L Safetyn suurin omistaja 
on Göranssonin suku, jolla on sukuhaaroja Örjanssonin sukuun. 
 
Jessica inhoaa S-L Safetyä ja fanittaa kilpailevaa Group4-Hawkia. Hän kutsuu S-L Safetyä 
mafiosoiksi. Heti kun isä kuulee tyttären vihoittelun, niin silloin hän tuhahtaa, ettei noin saa sanoa 
koska tuollaiset lausunnot saattavat laukaista tiedustelupalvelun algoritmit ja sitten häkki voi heilahtaa.  
 
Heinäkuun lopulla oli Stenigien sukukokous. Sitä ennen he kävivät Hallonbossa sukuloimassa.   
Keväällä matkailuauto myytiin, kun sitä tarvitsee liian harvoin. Ehkä he tulevat ostamaan pienen 
asuntovaunun tai pienikokoisen matkailuauton, josta olisi pienemmät kulut.  
 
Hallonbossa he yöpyivät vuokramökissä Camping Lyckobossa. Enää Edwardin luona ei ole tilaa eikä 
rauhaa, kun kaksoset mekastavat.  
 
Sukukokouksessa he yöpyivät Hotel Bräckessä. Illalla hotellin ravintolassa esiintyi viihderobotti, joka 
soitti vanhoja jämtlantilaisia klassikoita.  
Sukuseuran puheenjohtajana on Ollen veli, William Stenig. Hän kysyi, jos joku haluaisi aloittaa 
sukututkimuksen. Felix ilmoitti, että hän on jo hieman tutkinut mutta se on hyvin vaikeaa, kun suvussa 
on hirveästi haaroja ja nimiä on kuin Raamatussa, kuten Felix asian ilmaisi.  
Hän on päätynyt 2800-luvun alkuun, jolloin Jämtlandiin saapui suvun kantaisä, Kalle Stenig, joka oli 
kova liikemies ja perusti 2800-luvun alussa Strömsundiin konsulttifirman. Perimätiedon mukaan Kalu-
setä olisi huijannut ovelasti Ålandsbankenilta paljon rahaa ja sitten vähin äänin pakeni Jämtlandiin, 
jossa perusti konsulttifirman, ettei häntä osattaisiin epäillä. Hän jopa väärensi nettibloginsa, jotta 



viranomaiset menisivät pyörälle päästään. Sitten Hallonbossa äijä nai puolalaissyntyisen diakonissa 
Anna Waliczekin. He saivat paljon lapsia ja asuivat Baltnäsin pitäjässä, jossa Anna teki viikoittain 
hengellisiä videoita Baltnäsin videokirkkoon. Annan ikää on mahdoton arvioida. Huhujen mukaan 
nainen olisi aikamatkaillut maailman ainoalla aikakoneella ja päättänyt muuttaa kaukaiseen 
tulevaisuuteen, 2800-luvun alkuun.   
Luultavasti heistä Olle polveutuu. Hänen isänsä oli agronomi Otto Stenig, joka on toiminut 
Vivianneburgin kartanohotellin kiinteistönhoitajana ja puutarhurina. Kartanohotellin omistaa Brasan 
suku, suku, jota pidetään Hallonbon perustajana.  
 
Olle ja William ovat yrittäneet saada tietoa, että mistä Kalle Stenig on lähtöisin mutta turhaan.  
On myös yritetty saada selvää Anna Waliczekin taustasta mutta sekin on vaikeaa koska kirkonkirjat on 
kirjoitettu puolaksi ja jonkun verran esperantoksi.  
 
Seuraavana päivänä Stenigit lähtivät kotimatkalle. He ajoivat suorinta tietä kotiin, vaikka Annki olisi 
saattanut käydä siskonsa luona mutta city-Jessie ei oikein viihdy maaseudulla. 

 
Kerran kuussa Jessican pitää käydä työinstituutissa juttelemassa työterapeutti Ragnar Strömin kanssa 
työasioista, jotta hän pysyisi aktiivisena. 
Juuri nyt on hyvin huonosti vapaita työpaikkoja, joihin ei olisi kovia pääsyvaatimuksia. Muutaman 
kerran Ragnar on ehdottanut Daily Activityä mutta siihen Jessica ei aio hevillä suostua. Hänelle riittää 
mainiosti spesiaalikouluvuodet ja siinäkin oli puolet liikaa. Hän on itse mielessään alkanut enemmän ja 
enemmän kutsua toimintarajoitteisia tursakkeiksi. Hänellä ei ole kovin paljon tietoa suojatyöpaikoista. 
Ainoa Daily Activity ryhmä, jonka hän parhaiden tietää, on Budtjänst koska sen duunarit tapaavat 
aamuisin käydä lataamassa sosiaaliviraston uutislukulaitteet IT-osastolla, jossa on lukulaitelehtien 
latauspiste. Useimmiten uutislatauksen käy hoitamassa pitkä ruipelomainen suurisilmäinen Yana 
Borling, joka on hyvin utelias ja utelee kaiken mahdollisen, jopa henkilökohtaisuuksia.  
Budtjänstin tilat sijaitsevat kaupungintalon katutasossa, IT-osaston yläpuolella, Kommunikaatio-
osaston ja Consumer info -osaston välissä. 
Kommunikaatio-osasto on moderni puhelinvaihde, joka on täysin automatisoitu. Osastolla on kunnan 
pääreitittimet. Kommunikaatio-osasto tulisi olla järjen mukaan IT-osastolla mutta kunnallispamput 
kaikessa viisaudessaan on muodostanut kaksi osastoa.  
 
Muutaman kerran kuussa Jessica käy kaupungintalolla tervehtimässä työkavereitaan, ettei Ragnhild 
alkaisi temppuilla sillä hän on käskenyt Jessican käydä ainakin kerran kuussa näyttäytymässä ja jos 
hän ei tulisi, niin hän uhkasi tulla Vingvägen kuuteen ja käydä keskusteluita mamma ja pappa 
Stenigien kanssa.  
 
Keväällä 2998 Janina valmistui robotti-insinööriksi ja sai töitä elektroniikkafirma Tvåstad Robot 
osakeyhtiöstä, jossa hänen työtehtäviinsä kuuluu luoda ohjelmistoja erilaisiin robotteihin; 
talousroboteista teollisuusrobotteihin ja sitten vielä asentaa ohjelmat robottien piirilevyille. Hänellä on 
erittäin hyvä palkka, josta isosisko on tietenkin kateellinen ja itse mielessään rallattelee Nanne 
Grönvallin klassikkobiisiä, Avundsjuk.  
 
Äskettäin Janina muutti lapsuuskodista. Hän osti asumisoikeusasunnon Nybergskullan 
kaupunginosasta osoitteesta Älvåsvägen 8A. Viimeistä pikkusiskon muutettua, Jessica tuli enemmän 
kateellisemmaksi mutta itse on niin saamaton, että isän ja äidin pitää kämppäkin hommata valmiiksi.  
 
Alkukesästä oli Kjellin ja Gretan nuorimmaisen konfirmaatiotilaisuus. Pitkään Jessica vatuloi, jos 
osallistuisi suosikkiserkkunsa rippijuhlaan mutta viime hetkellä päätti olla osallistumatta vahvojen 
rakkaustunteiden takia. Hän ei olisi jaksanut katsella tätä ihanaa nuorta jätkää. Aivan turhaan 
munasolut olisivat aktivoituneet, kuten hän itse mielessään pohtii. Hän ei uskalla kertoa tunteistaan 
isälle ja äidille koska he todennäköisesti alkaisivat huomauttaa suuresta ikäerosta. Jessican mielestä 
ikä on pelkkä numero. Jesuksen rippikirkko on Velanda kyrkan eli sama, jossa myös Jessica ripittäytyi 
ja tämä kiihdytti hänen serkkukiimaansa.  
 
Anders ja Annki osallistuivat Jesuksen rippijuhlaan. He filmasivat multimediakameralla. Kotona 
Jessica katsoi Stenig Playstä, kun tämä ihana Jesus seisoi Tunhemin kirkon alttarilla pidellen 
kullanväristä ristiä edessään valkoinen rippikaapu yllään.  
Ristillä roikkui iso Jeesus, jonka ympärillä oli erivärisiä LED-lamppuja. Alttaritaulussa oli kaikkien 
rippilasten kuvat.  



Kirkosta siirryttiin Kjellin ja Gretan puutarhaan, jonne oli pystytetty puutarhakatos. Tietenkin 
vekkulimainen Kjelle pelleili multimediakameroiden ristitulessa. 
Jessicaa kiihotti, kun Jesus istui puutarhatuolilla ja piteli sylissään pientä kuparin väristä viihderobottia, 
joka rallatteli ikivanhaa Jennifer Brownin biisiä nimeltä In my garden. 
Rippivieraat ihmettelivät Jesuksen eriskummallista napakorua, jossa vilkkui punainen valo. Hänellä oli 
yllään lyhyt napapaita. Sellaisen myös Jessica haluaisi mutta tietää varsin hyvin, ettei sitä tule 
käytettyä läskirumban takia.  
 
Napakorut ovat viime aikoina yleistyneet. Korun LED-lamppu latautuu heti kun riisuu paidan pois, 
jolloin korun valokenno saa valoenergiaa. Juuri tästä syystä Jesuksella on usein napapaita, jotta koru 
saisi valoa. Hänellä on kaunis maskuliininen keho, varsinkin Jessican mielestä. Ohut karvavana 
menee navasta alaspäin, muuten koko vatsa on karvaton eikä rintakarvojakaan ole. Ehkä jätkä ajaa 
karvansa pois. Kjellillä on runsaasti rintakarvoja sekä myös pallean seutu on karvoituksen peitossa 
niin, ettei napaa juurikaan erotu.  
 
Jesuksen napalävistys on tehty Luna-Galleryn tatuointi- ja lävistysstudiossa. Luna Galleryssa on myös 
kaluste tavaratalo Masku, halpahalli Euromirakel, jossa kaikki maksaa yhden euron.  
Lisäksi on automaattikioski, aasialaisravintola Golden Shower, orientaalinen ruokakauppa Ahmed 
Ahne’s Food sekä musiikkikauppa Musik Farsan. Kappakeskuksen takana on Yumbo Center, jossa on 
useita parfyymimyymälöitä sekä ruokaravintoloita. 
 
Yksin kotona nettimonitorin ääressä Jessica riisui paitansa, kun kiihottui serkkupojan napakorusta. 
Tietenkään kameraa hän ei käynnistänyt tai muuten videosivustolle olisi välittynyt kuva Jessican 
suurista daisareista. Heti kun hän kuulee askelia ulko-ovelta, niin salamana hän pukee paitansa 
ylleen, vaikka haluaisi pystyä olla ilman paitaa. Häntä ottaa pattiin läskirumba. Oli todella järjetöntä 
totuttaa itsensä piilottelemaan paljasta mahaa, kuten hän useasti tapaa vatuloida.  

 
Heti kun isä ja äiti olivat kertoneet multimediakameran välityksellä, että nyt he lähtevät kotiin, niin 
silloin tytär kiireesti puki paitansa ylleen. Nyhusgatanilta Vingvägenille ei ole pitkästi. Välissä on muun 
muassa Hullsjöleden, jonka alapuolella on pikku katuja. Väylän toisella puolella on rivitalo rykelmä, se, 
jossa Jessican leikkikoulupedagogi Carl Sjöstedt asuu. Sitten tulee ramppikioski, josta Stenigien 
omakotitalo melkein näkyy.  
Annki ja Anders tapaa oikaista Vingparken puistikon läpi, joka on Hullsjövägenin ja Vingvägenin 
risteyksessä. Puistikko jatkuu lintujärven rantaan. Puiston läpi menee kävely- ja pyörätie. Järven 
ympäri menee lenkkipolku. Monesti Anders ja Annki tapaa hölkätä lintujärven ympäri. He ovat 
yrittäneet houkutella Jessicaa kuntoilemaan, jotta riippumaha poistuisi. Muuten hän ei ole lihava mutta 
nahkamainen riekale roikkuu vyötäröllä.  
Osittain häntä kiihottaa läskiriekale mutta kuitenkin on tietoinen lihavuuden terveysvaaroista. Lisäksi 
äiti tapaa usein muistutella diabetes riskistä. Tämä on vaikeaa, kun on herkkusuu.  
Aiemmin Jessica oli ankarasti lävistyksiä vastaan mutta nyt kun hän näki serkkunsa napakorun, niin 
silloin hänen kielteinen asenteensa muuttui positiiviseksi. Hän itsekin saattaisi hankkia 
napalävistyksen mutta se on kuitenkin liian iso askel konservatiiviselle tytölle.  
 
Heinäkuussa kun alkoi Andersin ja Annkin kesälomat, niin tänä kesänä he päättivät matkailla Pohjois-
Jyllannissa, kun siellä ei ole tullut käytyä. Heitä kyllästyttää lomailla joka ikinen vuosi Hallonbossa ja 
katsella niitä iänikuisia naamoja. Aivan liian harvoin sieltä päin tullaan kylään.  
Joka toinen sunnuntai Annki ja Monique-Karin vuorottelevat soittaa äidilleen.  
 
Ennen Jyllannin matkaa Annki soitti synnyttäjälleen, että tämä katsoisi Stenig Playstä Jyllannin 
matkan. Totta kai vanha Lisbeth yrittää jaksaa katsoa livelähetyksen. Jessica sai äidiltään 
kunniatehtävän filmata tauotta.  
 
He menivät Gothenburgista Fredrikshavniin nopealla Stena Linen henkilökatamaraani Fredlink 
Expressillä. Kyljessä lukee tienumero ja sen moderni lisänimi; Skandivej E45, vaikkei alus ota autoja.  
Alus on huomattavasti pienempi kuin Skandinavian ja Suomen väliset alukset sekä Brand Linen 
katamaraanit mutta kyllä täälläkin on paljon katsottavaa. Katamaraanin koko johtuu tietenkin matkan 
lyhyydestä, vain tunti ja 30 minuuttia. Katamaraani on eräänlainen avomerivesibussi. 
 
Fredrikshavnista on kasvanut suurkaupunki. Parhaillaan suunnitellaan Gothenburgin ja Fredrikshavnin 
välille yhteistä metroa, jotta matkustus näiden kahden kaupungin välillä helpottuisi, mutta hankkeelle 



on liikaa vastustusta koska metro maksaisi aivan liikaa. Luonnollisesti Stena Line on hanketta vastaan. 
Yhteisen metron työnimenä on Gothenhavn. 
 
Tätä nykyään Gothenburgissa Stena Linen satama on siirretty Långedragiin. Satamassa on kaksi 
terminaalia, joista toisesta lähtee Stena Linen laivat Kieliin. Kielin terminaali on nimeltä Olympos 
terminalen. Pienemmästä Förråds terminalenista lähtevät Fredrikshavnin katamaraanit. 
Tänään Kattegatissa oli isoja aaltoja niin, että katamaraani keikkui. Oli jopa pelottavaa, kun pieni 
katamaraani putosi aallonpohjaan mutta onneksi alus pystyi nousemaan takaisin aallon harjalle.  
Jessicalle tuli merisairaus ja antoi ylen. Ennen matkaa syöty ruisleipä tuli ulos.  
Onneksi istuimen vieressä oli paperisia oksennuspusseja. Oli lähellä, että myös Annkille olisi pukannut 
merisairaus. Katamaraani keikkui niin paljon, ettei aluksen viini- ja makeiskaupassa ollut asiakkaita.  
Onneksi matka kesti vain tunnin ja kolmekymmentä minuuttia. Annkille tuli mieleen vuonna 2994 
uponnut Jet Sally, joka upposi Pohjanmerellä eli ei kovin kaukana. 
 
Perillä Fredrikshavnissa he menivät pimeällä taksilla suositulle markkinapaikalle. Pimeätaksi koska se 
oli halvempi kuin virallinen taksi, jopa halvempi kuin Uber-kyytipalvelu.  
Pimeätaksikuski kysyi, jos he haluaisivat ostaa halpaa Ålborgin akvaviittiä sekä 
sähkötupakkapatruunoita. Anders ja Annki vastasivat, ettei kiinnosta. He eivät uskaltaneet ottaa riskiä, 
sillä taksikuski olisi saattanut ajaa sivukujalle, jossa konnat odottaisivat. Jälkikäteen Annki melkein 
menetti yöunet, kun he valitsivat pimeäntaksin. Takaisin keskustaan he menivät viralliseen taksiliittoon 
kuuluvalla kalliimmalla taksilla. Autokin oli paljon hienompi kuin pimeätaksi. Pimeätaksi oli oikea 
romuauto, joka kolisi ja haisi ihan hirveältä, vaikkei auto ole hirveä nähnytkään. Kirjaimellisesti auto oli 
pimeä; ajovalot ja vilkut eivät toimineet.  
 
Markkinapaikka sijaitsee Fredrikshavnin esikaupunkialue Sortbakkessa. Siellä myydään tosi halvalla 
piraatti tuotteita. Stenigit eivät ostaneet mitään koska tavaroita ei voinut rauhassa katsoa, kun myyjä 
heti oli esittämässä tarjousta. Tavaratkaan eivät olleet kaksisia.  
Jessica katseli, jos löytäisi muinaisen punklaulaja Willy Ekin äänitteitä mutta turhaan. Olisi ollut 
ainoastaan moderneja skandinaavi-iskelmä ja video USB-kalikoita pilkkahintaan. Oli jopa 
jämtlantilaisia musiikkikalikoita, ilmeisesti piraattiäänitteitä, joista puuttuu mainokset eli laittomia. 
Mukana oli myös Polly Vässaren piraattiäänitteitä, joita Stenigit eivät osta koska he haluavat ostaa 
vain virallisia, jotta Mats-Stefanin akka saisi tekijänoikeuskorvaukset.  
 
Jonkin ajan kuluttua he menivät keskustaan. He kiertelivät Fredrikshavnin vanhassa kaupungissa, 
jonka laidalla on NK tavaratalo, josta Jessica osti paikallismurteella olevan kansanmusiikki USB-
kalikan nimeltä Danske musiken. Kalikalla on muun muassa biisi nimeltä Starke sömand, joka huvittaa 
Jessicaa koska pitää todella olla vahva merimies tai paremminkin merinainen, jos pystyy matkustaa 
keikkuvassa katamaraanissa.  
Sitten he kiertelivät keskustan kaupoissa. Jostain kauempaa kuului pamahdus, joka säikäytti Annkin. 
Hän ajatteli, että hulluja nämä jyllantilaiset, kun räjäyttelee pommeja. Ehkä pamaus tuli 
autonrenkaasta tai räjäytystyömaalta.   
 
Fredrikshavnin keskustassa on tätä nykyään korkeita pilvenpiirtäjiä, joista melkein näkee 
Gothenburgiin asti. Korkein rakennus on Hotel Jysk ja on rakennettu 2970-luvulla. Hotellia 
rakentamassa on ollut rakennusmiehiä Länsi-Götanmaalta. Tuskinpa laiska Biff Reinfeldt, kuten 
Anders ajatteli.  
 
Hotel Jyskin ylimmässä kerroksessa on ollut silloisen USA:n tiedustelupalvelu NSA:n huippusalainen 
vakoilukeskus mutta se lakkautettiin USA:n mukana. Nyt tiloissa on NSA museo. Stenigit eivät käyneet 
Hotel Jyskissä koska he kaipaavat kotiin ja toiseksi Annkia ei vähempää voisi kiinnostaa muinaisten 
jenkkien tiedustelupalvelu. Anders ja Jessica olisivat ehkä saattaneet käydä katsomassa museossa. 
Kun USA lakkasi olemasta, niin NSA:n ja FBI:n tilalle perustettiin uusi tiedustelupalvelu. 

 
Fredrikshavnin satamassa on valtava punametallinen Havn Market, jossa he tekivät viimeiset Jyllannin 
ostokset. He ostivat monta pötköä perinteisiä punaisia makkaroita. Lisäksi oli erikoistarjouksessa 
laadukkaita Jysk vhitevin viinejä sekä Farsanin suklaata, joita valmistetaan Själlannin saarella, 
Centstadin Vandbyssä.  
Fredrikshavnin satamassa on myös alkoholimyymälä Super Systembolaget, joka monia muistuttaa 
muinaisesta alkoholimonopolista mutta tämä viinakauppa on yksityisomistuksessa.  
 



Jessicaa kiihotti kaupungin nimi koska sehän on serkkupojan kaima. Hädin tuskin hän uskalsi edes 
ääntää kaupungin nimeä koska jo ajatus nostatti punaa poskille.  
 
Stenigit menivät Gothenburgiin perinteisellä laivalla, Stena Linen M/s Nye Danicalla. He huomasivat, 
että katamaraaniliikenne oli peruttu kovan tuulen takia. Onneksi M/s Nye Danica ei keikkunut, sillä 
sehän on monta kertaa suurempi kuin pikkuinen Fredriklink Express katamaraani. 
Kolmen tunnin kuluttua he olivat Gothenburgissa, josta he ajoivat suorinta tietä kotiin.  
 
Loppulomasta he kävivät Vännäsissä Monique-Karinin luona koska Annki haluaa rupatella siskonsa 
kanssa. He ajoivat itärannikkoa pitkin Vännäsiin. 
Jörgen Spetsen ei voi kovinkaan hyvin sillä hänellä on havaittu hyvin harvinainen robottisyndrooma eli 
hajamielisyys. Hän tuskin edes muistaa vaimonsa nimeä.  
Muutama vuosi sitten Monique-Karin ja Jörgen menivät naimisiin, ja silloin vielä ukon muisti pelasi 
hyvin mutta sitten vähitellen muisti alkoi pätkiä. Hän ei edes muista mikä tahtoo pätkiä vai pätkiikö 
hänellä ylipäätään joku.  
Hän asuu Laihian psykiatrisessa terveyskeskuksessa, jotta vaimolla olisi helpompaa. Muutaman 
kerran kuukaudessa Monique-Karin käyttää häntä kotona ja sitten vie takaisin psykiatrisen 
terveyskeskuksen asuntolaan.  
Onneksi Merenkurkku on kasvanut umpeen eli enää ei tarvitse könytä laivalla. Totta kai kilometrejä 
kertyy paljon mutta Monique-Karin on tottunut ajamaan pitkiä matkoja hienolla Nissan Moony 
henkilöautolla, joka kuluttaa uskomattoman vähän biokaasua sekä autossa on kätevä 
automaattiohjaus.  
 
Terveyskeskuksen asuntolassa Jörgenillä on huonekaverina puoli tuttu, laihialainen Pera Katainen, 
jolla on sama vaiva. Ihme kumma he muistavat toistensa nimet mutta molemmilla ukoilla on vaikeuksia 
muistaa akkojensa nimet. Pera on naimisissa Siirin kanssa, joka asuu Laihian ulkopuolella, 
maaseudulla pienen tekojärven rannalla. Järvi ehkäisee perinteisiä Pohjanmaan tulvia.  
 
Jörgen ja Pera tapasivat ensimmäisen vuosikymmenen alussa Merenkurkun sillan itäpäässä, 
Raippaluodon sillan kupeessa. Siellä on ABC liikennemyymälä Raippaluoto-Replot, jonka kahvilassa 
miehet tapasivat ensimmäisen kerran, kun molemmat olivat odottamassa akkojaan, jotka kiertelivät 
lähistöllä olevissa suurmyymälöissä.  
Tätä nykyään Raippaluodossa on suuri Botnia Shopping center kauppakeskus. Monique-Karinin 
suosikki kauppa on Clothes Basement, jossa Siiri oli töissä. Nyttemmin hän on sairaseläkkeellä kuten 
Monique-Karinkin.  
 
Monique-Karinilla on viime aikoina ollut rankkaa, sillä häneltä on leikattu takapuolikasvain ja sen 
vuoksi peräaukko ommeltu umpeen. Oli pakko poistaa osa peräsuolta, jotta syöpäkasvain saataisiin 
poistettua. Hän ei enää pysty ulostamaan luonnollista tietä, siispä mahaan on asennettu avannepussi, 
johon ulosteet kertyvät. Pussista menee letku vyötärölle, jonka on kätevä laskea vessanpönttöön ja 
sitten vain letkunhana auki ja annetaan kakkojen tulla ulos.  
Monique-Karinilla on jämtlantilaista sisua, kun jaksaa hoitaa puutarhaansa, vaikka koko ajan 
avannepussi roikkuu mahasta sekä robottisyndroomaa sairastava aviomies lepäilee Laihialla.  
Onneksi joka viikko Anton ja Birgit käyvät äitiään auttamassa. Monique-Karinia ilahduttaa lapsen 
lapset Yesus ja Yama.  
 
Heti kun Jessica oli kuullut serkun pojan nimen, niin silloin hänen oljenvaalea tukkansa nousi pystyyn, 
kun pojalla on kiihottava nimi. Jessica on enemmän ja enemmän ihastumassa Jesus Stenigiin, josta 
ihastus heijastuu kaikkiin kaimoihin, jopa Jeesus Kristukseen. 
Yhä hän on rakastunut Fredrikiin ja Nisseihin. Molempia Nissejä hän ei ole pitkään aikaan tavannut. 
Se johtunee telepatiasta, kun hän jatkuvasti ajattelee Nisse Vässarea, kun ollaan käymässä Mats-
Stefanin ja Pollyn luona, niin Nisse tarkoituksella pysyttelee poissa äitinsä luota. Hän asuu tätä 
nykyään omassa asunnossa perheensä kanssa.  
Sama juttu myös Hallonbossa käydessä, jolloin Jessica koko ajan pelkää, jos Fredrik serkku olisi isän 
luona käymässä ja silloin olisi ahdistava tunne, kun kasvoja kuumottaisi ja käsivarsia nykisi 
halaukseen. Joka kerta Edwardin luona käydessä tämä on sanonut Annkille, että Fredrik puhuu paljon 
heistä ja yrittää tulla käymään. Jessica kuuntelee vieressä kauhistuneena ja toivoo itse mielessään, 
ettei serkkupoika tulisi. Kertaakaan Fredde ei tullut isänsä luokse ja se todistanee telepatiaa heidän 
välillänsä. Ilmeisesti myös Nisse Vässaren ja Jessican välillä on telepaattinen yhteys, jota Nisse tapaa 
kutsua enkeliajatukseksi.  



 
Vännäsistä Stenigit menivät Hallonbohun, kerta he olivat näin lähellä. Siellä he yöpyivät kokonaisen 
viikon Camping Lyckobon vuokramökissä, joka on Jessican idea, ettei ottaisi riskiä, jos telepaattien 
yhteys pätkisi. Tietenkään Jessica ei kyennyt sanoa vanhemmille syytä mökin vuokraukseen. Hän 
onnistui ylipuhua vanhemmat vuokraamaan mökin koska silloin ei tarvitsisi olla sukulaisten nurkissa. 
Samaa mieltä on myös Anders ja Annki, sillä Edwardin talossa on aivan liian vähän huoneita, varsinkin 
nyt kun heillä on pienet kaksoset.  
Jessica pelkää tulevaisuutta, että pikku Jimmystä tulisi yhtä komea skandikarju kuin tämän 
puoliveljestä.  
 
Edward ja Erin puistelivat päitään, kun he kuulivat kesävieraiden vuokranneen mökin leirintäalueelta. 
Kyllä he sisimmässään ymmärtävät, että heidän pienessä parakkimaisessa talossansa olisi ahdasta 
mutta toisaalta heillä on pieni aitta pihan perällä mutta sielläkin on ahdasta eikä siellä ole sähköjä.  
 
Joku aika sitten Lisbeth muutti Värdebon palvelutalolle koska hänen terveydentilansa on heikentynyt 
eikä oikein jaksa asua yksinään. Hänen luonansa kävi päivittäin kotisairaanhoitaja mutta silti yksin 
asuminen oli aivan liian rankkaa. Melkein joka toinen päivä hän joutui soittaa ambulanssin, kun henki 
ei oikein kulkenut.  
Lukemattomia kertoja hän on tapellut kenkiensä kanssa, koska ne tahtovat hangata ja kaasuremmit 
aukeilla. Eräänä kevätpäivänä häneltä paloi käämit kenkien kanssa ja vetäisi itseään nokkaan niin, 
että veri tirskahti ja samassa Edward tuli käymään vanhan äitimuorinsa luona ja naurahti:  
”Haha, annoitko itsellesi turpiin?” johon Lisbeth tuhahti: ”Lärvi umpeen, helvete pojke!”  
Joka päivä Edward kävi katsomassa äitiään ja samalla annosteli lääkkeet ruokapöydällä olevaan 
annosteluautomaattiin. Automaatti antaa tabletin esiohjelmoituna hetkenä.  
Joka viikonloppu Edward kävi äidilleen lukemassa viikonlopun Jämtlänningen lukulaitelehteä, kun 
Lisbeth itse ei enää jaksa ja kykene selailla lukulaitteen sivuja. Lehden nettisivujakaan hän ei jaksa 
lukea koska häntä ärsyttää mainosbannerit, joita ei enää pysty poistamaan koska ne takaavat 
kotisivujen maksuttomuuden. Jotenkuten hän kykenee yhä katsoa Stenig Playn sekä Lillnysta rutanin 
livevideoita. Kyseisillä sukusivustoilla ei ole bannereita eli sinne on yksinkertainen pääsy.  
Lisbeth ei myöskään kykene maksaa laskuja nettipankkiin koska silloin pitää kirjoitella hirveästi 
salasanoja sekä vastailla turvakysymyksiin. Tämän vuoksi hänen on parhain asua Värdebon 
palvelutalossa. Siellä hänellä on oma huone, melkein kuin yksiö.  
Lisbethia huolettaa se, kun palvelutalon vuokra on melko kallis eli jos rahat eivät riittäisi hautajaisten 
rahoitukseen. Hän on nähnyt painajaisia, jossa sukulaiset joutuvat kerjäämään ruokakauppojen 
ulkopuolella rahaa hautajaiskuluihin. Edward yrittää rauhoitella vanhaa äitiään, ettei hänen 
rahatilanteensa ole noin kehno ja totta kai saldo riittää.  
 
Palvelutalo Värdebon käytävillä on telaketjuilla varustettuja vartiointirobotteja, joita Lisbeth pelkää 
koska niistä hänelle muistuu mieleen 2970-luvun alussa tapahtunut ikävä välikohtaus Tvåstadin juna-
asemalla, jolloin vartija oli ajanut hänet ulos pakkaseen ja sitten vielä painanut hänet tiiliseinää vasten.  
Tuskin vartiointirobotit alkaisivat häntä ahdistella, sillä palvelutalojen robotit on ohjelmoitu eettisesti 
kunnioittamaan ikäihmisiä. Vartiointirobotit on ohjelmoitu lukemaan Isä meidän rukouksemme heti kun 
ne havaitsevat pelokkaan vanhuksen.  
Palvelutalojen vartiointirobotit eivät ammu nukutuskapseleita. Asukkaille asennetaan ihonalle pieni 
mikrosiru, jotta robotti tietäisi, että kuka asuu palvelutalossa ja kuka on ulkopuolinen. Jos robotti 
kohtaa ulkopuolisen henkilön kaksi kertaa, niin silloin se kysyy henkilöllisyyskorttia, joka syötetään 
robotin kyljessä olevaan kortinlukijaan. Jos korttia ei laiteta, niin silloin se lähtee henkilön perään ja 
seuraa niin pitkään kun kyseinen henkilö on rakennuksessa. Juuri sellaisen robotin Jessica kohtasi 
kauppakeskus Överbyssä.  
 
Palvelutalo Värdebo sijaitsee aivan Hallonbon ydinkeskustassa, Affärsgatanin länsipäässä 
keltatiilisessä kaksikerroksisessa talossa. Palvelutalon viereinen katu aiheuttaa Jessicalle 
örinäkohtauksia koska se on hänen kauhukseen Ingersgatan, josta hänelle assosioituu Inger Bullen 
tapaus. Kadun varrella on Hallonbon entinen synnytysosasto, joka siirrettiin nykyisen sairaalan tiloihin 
vähän ennen Jessican syntymää. Jos hän olisi syntynyt aikaisemmin, niin silloin hänen 
syntymätodistuksessansa lukisi tämän paska kadun nimi, joksi hän Ingersgatania kutsuu itse 
mielessään. Vanhemmille hän ei uskalla kutsua Ingersgatania paska kaduksi koska silloin joutuisi 
selittämään syyn.  
  
Jämtlandin mummolla ei ollut pitkä muuttomatka sillä, Nordensgatanilta on ihan kävelymatka 



Värdebohun mutta silti hänet kuljetettiin invataksilla, sillä hän ei oikein jaksa kävellä pitempiä matkoja, 
kun heti alkaa pyörryttää ja oksettaa, kuten hän itse asian ilmaisee. 
 
Palvelutalo Värdebon takana, aivan Affärsgatanin länsipäädyssä, on tenniskenttä, jossa 
lukulaitetehtaan työntekijät voivat pelata tennistä. Edellisen vuosikymmenen lopulla Edward käytti 
Stenigejä tenniskentällä. Nyt häntä harmittaa, kun Janina ei enää ole vanhempiensa mukana eikä voi 
tämän kanssa otella.  
Jessica oli erittäin huono tenniksessä, kun siihen samperin palloon ei oikein tahdo osua. Janina on 
oikea tennisässä. Annki on kohtalaisen hyvä mutta Edward ja Anders ovat ihan kiitettävän hyviä. 
Tenniskenttää vastapäätä on aikaisemmin ollut grillikioski, jossa Stenigit tapasivat joka kerta 
kaupunkiin tultuaan syödä aidot jämtlantilaiset purilaiset, joiden välissä on jämtlantilainen Fullvuxen 
makkara.  
 
Viikon kuluttua Stenigit lähtivät kotimatkalle. He ajoivat yhtä soittoa kotiin, sillä reissussa rähjääntyy, 
kuten Annkilla on tapana sanoa. 
 
Nyt työttömänä ollessa Jessica herää kello yhdeksältä.  
Nukkumaan mennessä hän riisuu yöpaidan pois, jotta tottuisi nukkumaan paidatta rinnat paljaina. 
Hänestä se on hyvin kiihottavan ihanaa, kun iho pääsee hengittämään. Kun aamulla kelloradio 
herättää Radio Götasvågorin aamuohjelmalla, niin silloin hän pukee ylleen yöpaidan ja menee 
keittiöön kahville. Hän haluaisi niin kovasti juoda aamukahvit rinnat paljaina mutta se on vaikeaa 
läskirumban takia. Todennäköisesti äiti huomauttaisi, että missä on Jessien yöpaita, jolloin Jessicalle 
tulisi läskiujous, vaikkei olekaan lihava. Hänellä ainoastaan roikkuu vyötäröllä läskiriekale. Häntä 
harmittaa, kun on jollain tavalla aiheuttanut itselleen läskirumban eli mahan peittelyn. Ehkä se johtaa 
lapsuuden laserleikkurileikistä. 
 
Aamupalan jälkeen hän menee aamupesulle; kainalokarvat hän ajaa huolellisesti pois, etteivät ala 
kutittelemaan tai pilkistä lyhythihaisen puseron hihoista. Sitten hän laittaa sähköhammasharjan päälle 
ja puhdistaa purukalut. Monesti hammastahnaa roiskuu paidalle eli olisi hyvä pystyä olemaan paidatta.  
 
Tätä nykyään olisi myytävänä hampaanharjausrobotteja, jotka harjaisivat hampaat hohtavan puhtaiksi 
mutta ne tahtovat olla hyvin kalliita niin, ettei tavallisella työläisperheellä ole vara sellaiseen.  
Ehkä Stenigit saisivat hammasharjausrobottiin Insurance Cashin avustusta, jos he ilmoittaisivat, että 
Jessica tarvitsee sellaista, sillä hänhän on kevyesti toimintarajoitteinen.  
Sitä he eivät tee, sillä sana toimintarajoite on perheen sisällä varsinainen kirosana. Ainoastaan heidän 
on pakko kirjoittaa tämä sanahirviö tyttären sairauseläkehakemusnettilomakkeisiin.  
Kun esimerkiksi Annki tarkoittaa vammaista, niin silloin hän sanoo, että ne vammaiset eikä nuo 
vammaiset.  
 
Aamupesun jälkeen Jessica lukee uutislukulaitelehti TTELA:n ja sitten sanelee kertomustaan 
huoneessaan niin hiljaisella äänellä, etteivät vanhemmat kuulisi.  
 
Kello 12 hän katsoo Euronewsin tv-uutiset ja sitten menee kaupungille lounaskävelylle. 
Keskustassa on puistikko nimeltä Sofia Eriksson Parken, jossa on simpukan muotoinen esiintymislava 
sekä kolmionmuotoinen mökki, jossa joskus muinoin on ollut jäätelökioski. 
Puisto on rauhallinen keidas Kundgatanin varrella, aivan kauppakeskus Överbyn takana. 
Kauppakeskuksen kohdalla on kauan sitten ollut Bilteman tavaratalo.  
Puisto on saanut nimensä muinaisen sosiaalikasvattajan mukaan. Puiston vieressä on Sofia 
Erikssonin terveyskeskus.  
Terveyskeskuksen ja puiston länsipuolella, on Poulsenskolan ala- ja keskiastekoulu. Tämä osa 
keskustasta kuuluu Nybergskullan kaupunginosaan, jossa on kerros- ja omakotitaloja. Alueen 
pohjoispuolella, lähinnä valtatie 44:ää, on pienteollisuutta sekä bussivarikko.  
Jessica tapaa lounaskävelyllä kävellä Nybergskullan ympäri. Alue on sopivan kokoinen kävelylenkille. 
Hän ei osaa aavistaakaan, että seuraavalla vuosikymmenellä hän asuisi jossain päin Nybergskullaa. 
Alueen päätie on Älvåsvägen, jonka länsipuolella, Vänersborgsvägenin risteyksessä, on TIF grillen, 
jota pyörittää seudun vanhin urheiluseura. Kyseisellä grillillä hän on joskus syönyt Polisbrickan 
nimisen hampurilaisaterian. 
Älvåsvägenin itäpuolella on jäähalli. Tien keskivaiheilla on Punaisen Ristin osto- ja myyntiliike, 
antiikkiliike Moppes Antik sekä pikaruokala Grill Gipsa. Jäähallin vieressä on kaupungin 
keskusvarasto, jota vastapäätä on tornitalo Efelanten, jossa on opiskelija-asuntoja. Tornitalon ja 



valtatie 44:n välissä on Shell Snäcka. Huoltoaseman länsipuolelta menee silta valtatien yli. Sillan 
toisella puolella on Motomossegatan, joka jatkuu Onsjönin ja Brätten kaupunginosiin.  
 
Kerran kuussa Jessica käy kaupungintalolla tervehtimässä työkavereitaan, etteivät suhteet pääsisi 
viilentymään ja toiseksi Ragnhild ei alkaisi temppuilla. Kyllä Jessica mielellään käy tervehtimässä 
kaupungintalolla ja samalla olisi tyrkyllä, jos tarvittaisiin rehtiä työnaista.   
Eräänä elokuisena päivänä, kun hän käväisi tervehtimässä työkavereitaan, niin silloin Olga kertoi, että 
osastopäällikkö on vaihtunut ja Gretan seuraajaksi on tullut muuan Allan Ahlqvist, joka on positiivinen 
Jessican palkkauksesta. Tietenkin Olga itse mielessään toivoo, ettei Jessica palaisi takaisin mutta sitä 
hän ei sano ääneen, kun haluaa olla kaksinaamainen miellyttäen Robertia ja kopiointiteknikoita. Hän 
näyttelee ystävällistä ja juuri se tekee tästä rykivästä akasta falskin, erittäin falskin.  
 
Useimmiten lounaskävelyillä Jessica kävelee keskustan pääkatu, Affärsgatania, pitkin kun sen varrella 
on kauppakeskukset Överby, Yumbo Center ja Luna Gallery.  
Överby-talossa hän visusti yrittää vältellä vartiointirobotteja, ettei kesäinen robottirumba toistuisi.  
 
Affärsgatanin eteläpuolella on Sillens gymnasium ja pohjoispuolella on Brinkebergskullen sulut.  
Myös rinnakkainen Kundgatan päättyy Onsjönin kaupunginosaan ja alkaa Björndalenin 
kaupunginosasta. Affärsgatanin kävelykatuosuus alkaa Kundtorget torilta ja päättyy 
Ladugårdsgatanille, joka on sivukatu joen ja Kundgatanin välissä. Kävelykatuosuus on lasitettu.  
Kundtorgetin vieressä on Polenparken, jossa jököttää lihavaa tyttöä esittävä pronssipatsas. Jessica on 
hiffannut, että patsas muistuttaa hyvin paljon Anna Pauza taukopaikalla olevaa patsasta. Ehkä 
kyseessä on sama mätisäkki, kuten hän on monesti itse mielessään pohtinut. Tvåstadissa asuu paljon 
puolalaisia, sen Jessica sekä moni muukin on huomannut, kun kaupungilla kuulee ihan solkenaan 
puolankielisiä kirosanoja.  
 
Torin pohjoispuolella on valtatie 44, joka tulee Stallbackan sillalta. Siltalevyn alla on kävelysilta, josta 
pääsee joen toisella puolella olevalle Stallbackan kaupunginosaan, joka on monta vuotta ollut 
teollisuusalueena. Nyt aluetta ollaan uudelleen kaavoittamassa viihde- ja asuntoalueeksi.  
Stallbackan pohjoispuolella, entisen Nevsin tehtaan paikalla, on VGM:n autotehdas. Ennen Nevsiä 
tiloissa oli Saabin autotehdas. Tätä nykyään Saab-autoja ei ole muualla kuin museoissa.  
Lähin Saab-museo on Innovatumin kaupunginosassa.  
 
Tänä vuonna perustettiin Euroopan ja Afrikan yhteinen valuuttaliitto. Valuutan nimeksi tulee Global, 
joka korvaa eurot ja afrot vuonna 3002. Globalin työnimi oli korivaluutta Global Currency Unit eli GCU, 
joka nyt korvautuu nimellä global.  
Ihan kaikki Euroopan osavaltiot eivät halua mennä mukaan globaliin, ei ainakaan alkuvaiheessa, ja 
yksi niistä on Suomi. Suomalaiset ovat kiintyneet euroon. Monista tuntuu haikealta jättää rakas euro, 
jolla oli samanlainen alkutaival kuin nyt globalilla.   
Afrikkalaiset ovat rohkeampia ottaa uusi globaali valuutta vastaan. Kyllä sielläkin on skeptikoita. 
 
Suomen lisäksi uuden yhteisvaluutan ulkopuolelle jättäytyy myös Keski-Euroopan sekä monet 
etelävaltiot. Myös Karjalassa eurot kilisevät vuoden 3002:n jälkeenkin, siis jos ei toisin päätetä. 
Skandinavia sekä jotkut Itä-Euroopan valtiot ottavat global valuutan käyttöön vuonna 3002 ilman 
sikakalliita kansanäänestyksiä. Tästä oikeistopopulistit eivät ole mielissään mutta onneksi heillä ei ole 
päätäntä valtaa. Uuden rahaliiton keskuspankki sijaitsee Marbellassa koska se on lähinnä Eurooppaa 
ja Afrikkaa. Yksi global on 100 senttiä.  
 
Jessica haluaisi, että global otettaisiin käyttöön koko Euroopassa, ettei esimerkiksi Sassnitziin 
matkustaessa tarvitsisi vaihtaa rahaa, sillä Saksakin pysyy eurossa.  
Jessica on iloinen, kun edes Skandinavia siirtyy jännittävään globaliin. Hän on poliittisesti liberaali 
mutta yksityiselämässä erittäin konservatiivi; aina vaan haluaa edetä vanhoissa rutiineissa mutta 
yhteiskunta saisi muuttua. Jessicaa ärsyttää se, kun jotkut Skandinavian parlamentin oikeistopopulisti 
poliitikot ovat rahaliittoa vastaan ja ovat pitäneet euron hautajaiset. Onneksi populisteilla ei ole valtaa 
kaataa global projektia. Populistiset Skandidemokraterna sekä Sannskandinaver puolueet vaativat 
globalista kansanäänestystä, mutta onneksi näillä muukalaisvihamielisillä puolueilla ei ole valtaa. 
Jessicaa sekä muitakin globalin kannattajia ärsyttää Suomen sekä Keski-Euroopan politiikka, jossa 
Workers Partya painostavat Left Party ja The Greens puolueet. 
 
Lounaskävelyillä ja perjantai-ilta kävelylenkeillä Jessica on alkanut piirrellä lyhtypylväisiin, 



puistonpenkkeihin sekä leikkikenttien kiipeilytelineisiin global valuutta tunnuksia; iso G-kirjain, jonka 
halkaisee pystyasennossa oleva poikkiviiva.  
Kävelylle lähtiessä hän sujauttaa taskuunsa paksun mustan vedenpitävän geelikynän, jota hän itse 
mielessään on alkanut kutsua globalaus välineeksi ja kävelylenkkejä hän kutsuu demokratiakävelyiksi.  
Valuuttatunnuksen piirtelyä hän perustelee itselleen, että se jäisi ihmisten alitajuntaan, kun he 
ottaisivat valokuvia leikkikentillä, jolloin taustalla pilkottaisi global tunnus. Hän päätti yrittää piirrellä 
tunnuksia niin, ettei kukaan näkisi, sillä hän ei halua samanlaista rumbaa, joka aiheutti Mellerudin 
potkut.  
 
Tuli perinteinen joulu. Jessica antoi isälle lahjaksi todella hyvänmakuista mansikkaviiniä, jonka hän oli 
ostanut äskettäin Lilleskogin kauppakeskuksella avatusta Altia Shopista.   
Kyseinen alkoholimarketti on valtava. Siellä myydään harvinaisia viinejä ja viinoja maailman eri 
kolkista. Itselle hän osti samaa viiniä minipulloissa. Hän on alkanut keräämään miniviinapulloja ihan 
vaan koristeeksi. Jessica ei ole mikään juoppo, vaikka hänen huoneensa kirjahylly alkaa oikein notkua 
viinapulloista. Onneksi korkkaamattomia.  

 
Altia Shop on suomalaisomistuksessa ja sen juuret ovat muinaisessa valtiollisessa Alkossa, joka on 
kauan sitten yksityistetty. Sama juttu myös Skandinaviassa, jossa Systembolaget sekä Vinmonopolet 
ovat yksityisomistuksessa.  
 
Jouluaattona kello 12 koko Euroopassa televisioitaan suorana Turun joulurauhanjulistus, joka 
näytetään yhteiseurooppalaisella TV1:llä. Keski- itä- ja Etelä-Euroopassa ohjelma dubataan 
esperantoksi. Pohjolassa kuuluu alkuperäisääni, sillä perinteisestihän julistus tapahtuu kahdella 
kielellä; suomeksi ja Suomen ruotsiksi.  
 
Jouluruoka odotellessa Stenigit katsoivat TV Jämtland kanavalta kauneimpia joululauluja Östersundin 
tuomiokirkosta. Kanava näkyy satelliitin välityksellä koko maailmassa ja se on maksukanava.  
 
TV Jämtland kanava koostuu Jämtlandin kahdelta julkisen palvelun kanavalta sekä maakunnan 
ainoalta kaupalliselta tv-kanavalta Reklam-TV, jolla on sama omistaja kuin RTV4:llä eli Allan Media.  
 
RTV4:n koko nimi on Reklam-TV4. Jämtlandin Reklam-TV:ssä on joitakin ohjelmia Jämtlandin 
murteella.  
Äskettäin Stenigit ovat alkaneet tilata TV Jämtland kanavaa. Jessican mieleen on hassu nuorisosarja 
Fiskpinnsoppan, jossa hassutellaan oppilasasuntolassa. Kanavan humoristinen asiaohjelma on 
nimeltä Studio Grymhov, jonka huumori ei aukea Stenigin perheelle, ehkä he ovat sen verran 
vieraantuneet Jämtlandin paikalliskulttuurista mutta jotkut huumoriohjelmat naurattavat yhä.  
Stenigeitä ei myöskään naurata EBU Scandic TV2:n kulttihuumorishow nimeltä Kummel Shit Show, 
jossa väännellään naamoja sekä puhutaan mökeltäen, ihan kuin oltaisiin pilkkaamassa 
toimintarajoitteisia. Kummel Shit Show alkoi vuosikymmenen alussa ja silloin Annki ja Anders 
pelkäsivät, että Jessican potkut johtuisivat kyseisestä sarjasta, että hän olisi siitä ottanut vaikutteita 
lapsellisuuksiin. Näin ei todellakaan ole vaan hänen lapsellisuutensa tulivat hänen omasta päästään.  
 
Jouluaattona ennen jouluruokaa Stenigit pukeutuivat datapukuihin ja kypäröihin, jotta tunnelma olisi 
kuin Östersundin kirkossa, jossa Hallonbon kirkkokuoro lauloi kauneimpia joululauluja Jämtlandin 
murteella sekä esperantoksi.  
 
Samaan aikaan Tvåstadin tuomiokirkossa lauloi suomalainen kirkkokuoro, joka on satoja vuosi vanha. 
Stenigejä ei tietenkään suomalainen kirkkokuoro voisi vähempää kiinnostaa, kun ovat 
kantaskandinaaveja.  
 
Tvåstadin tuomiokirkko sijaitsee Stallbackan sillan pohjoispuolella, joen länsirannalla. Kaupungissa on 
useita kirkkoja. Yhä on pystyssä muun muassa Wenersborgin ja Trollhättanin tuomiokirkot.  
Tvåstadin tuomiokirkko on perinteinen goottityylinen. Kirkon vieressä, joenrannassa on venelaituri, 
johon tunnin välein rantautuu kaksi matalaa vesibussia, jotka liikennöivät Strannan ja Wenersborgin 
välillä. On suunnitteilla jatkaa vesibussiliikennettä Intaganiin asti, mutta esteenä ovat sulut sekä 
voimalaitokset eli matkasta tulisi liian pitkä. 
 
Sillä välin, kun Stenigit nauttivat upeasta joulukonsertista, niin keittiössä touhusi talousrobotti, jonka 
Anders oli ostanut vaimolleen ennakkojoululahjaksi. Robotti oli hyvin kallis mutta kyllä kannatti sijoittaa 



tähän hyvään ruuanlaittorobottiin, joka parhaillaan valmistaa perinteisiä jouluruokia.  
Kello 14 jouluruoka oli valmis, jolloin robotti lähetti langattoman ilmoituksen televisioruutuun; Ole hyvä, 
joulupöytä on katettu! Stenigit riisuivat datapuvut ja kypärät, jotka he laittoivat olohuoneensohvalle ja 
menivät keittiöön, jossa robotti soitti joululauluja. Konsertti tallentui kovalevylle, jonka he katsovat 
myöhemmin illalla joululahjojen jaon jälkeen.  
 
Ruoka maistui hyvältä, ihan kuin ihmisen laittama. Ei uskoisi, että sen oli laittanut koneihminen.  
Ruuan jälkeen täydellä mahalla oli mukava rojahtaa sohvalle katsomaan Palle Runqvistin joulutarinoita 
EBU TV1:ltä. Palle Runqvistin tarinat ovat erittäin hyvin tehtyjä tietokoneanimaatioita.  
Monelle eurooppalaiselle Palle Runqvistin joulutarinat ovat osa jouluperinteitä. Jos televisioyhtiö edes 
pohtii tämän ohjelman poistamista, niin siitä nousee hirveä haloo. Jopa vankiloissa murhamiehetkin 
katsovat televisiosta Pallen joulutarinoita sekä päivittäistä lastenohjelmaa nimeltä Little Two, joka 
pyörii EBU TV2:lla koko Euroopassa.  
Stenigit eivät enää tilaa Palle Runqvist lukulaitelehteä koska lapset ovat jo aikuisia. Joskus Annki 
ostaa lukulaitteen irtonumeron, kun häntä alkaa pallettaa, kuten lukulaitelehden slogaani kuuluu.  
Andersia kyseinen lukulaite ei voisi vähempää kiinnostaa, mutta saattaa joskus sitä vilkaista. 
Jouluaattona koko perheen on pakko katsoa Palle Runqvistin joulutarinat koska Jessican on aivan 
pakko nähdä tämä perinteinen joulushow.  
Palle Runqvistin joulutarinat koostuu useista lyhyistä tietokoneanimaatioista kuten esimerkiksi 
Joulupukin paja, Beef ja Bluff, Mörökölli sekä paljon muita hassuja hahmoja. Janina on hyvä 
imitoimaan Mörökölli hahmon puhetta; Mörökölli haistelee vaan kukkia. Joulutarinoissa on myös 
Woodbook niminen metsäseikkailu, jossa lauletaan elämänpositiivisia lauluja.  
 
Enää kukaan ei muistele Aku Ankka leffoja, saati lehtiä, sillä monen mielestä Aku Ankka on 
yliammuttu räähäke eli menneen talven lumia.  
 
Tunnin kuluttua, kun virtuaalihahmo herra Runqvist oli päättänyt joulushow’nsa, niin silloin Stenigit 
jakoivat joululahjat.  
Jessica sai isältä modernin kommunikaatiopaketin, johon kuuluu supermodeemi sekä automaattinen 
säätöohjelma, joka säätää tietokoneeseen uudet euronet säädökset. Kyseessä on Euronetin suuri 
päivitys, joka on osa Euroopan ja Afrikan federaatioiden yhdistymisprosessia.  
Näin euronet ja afronet yhdistetään globalnetiksi, jotta kirjautumatta pääsisi helposti liikkumaan näiden 
kahden maanosien nettisivuilla.  

 
Janina sai joululahjaksi uuden takkipuhelimen, joka on integroitu silkkiseen hihattomaan liiviin, jonka 
valmistaja Nokia-Siemens. Hänen edellinen takkipuhelimensa oli myös Nokia-Siemensin valmistama 
mutta tämä uusi on kevyempi sekä miellyttävämpi pitää yllä.  
 
Seuraavana päivänä pikkusisko auttoi isosiskoa asentamaan Euronet päivityksen, kun tämä itse ei 
oikein osaa tietokoneiden ja robottien teknisestä puolesta. Jessica on erittäin taitava tietokoneiden ja 
robottien viihdekäyttäjä sekä osaa jotenkuten ohjelmoida viihdesovelluksia. Hän on mestari 
kertomusten sanelussa. Kertomuksia hän ei uskalla esitellä kotiväelle koska heidän mielessänsä yhä 
kummittelevat Mellerudin potkut. Se oli Jessicalle todella harmillinen kömmähdys, joka haittaa 
kirjailijan uraa. Olisi hyvä, jos kotiväki voisi olla oikolukijana sekä antaa arvokasta palautetta mutta sitä 
hän ei uskalla, kun heti saa kuulla varoituksia olla huimuilematta työpaikalla, kun sellainen järjestyisi. 
Vanhempien ja pikkusiskon mielestä isosiskon kertomukset ovat yhtä kuin huimuus.  
 
Monesti Jessica on liian innokas muuttelemaan tietokoneen ohjauspaneelin säädöksiä, jolloin kone 
helposti sekoaa ja sitten pikkusisko saa olla korjaamassa vikoja. Isosisko haluaisi muuntaa 
käyttöjärjestelmää henkilökohtaisemmaksi. Hänellä on yhä käyttöjärjestelmä Door95. Uusin 
käyttöjärjestelmä olisi Door98 mutta huhujen mukaan siinä olisi paljon bugeja eikä eroa paljoakaan 
Door95.sta.  
 
Helmikuussa 2999 Anders ja Annki matkustivat lomalle Thaimaahan. Lukemattomia kertoja he ovat 
suunnitelleet Thaimaan reissua mutta aina se on jäänyt tekemättä. Nyt he päättivät ottaa härkää 
sarvista ja lähteä Thaimaan auringon alle. He olivat kokonaisen viikon pienessä lomakylässä nimeltä 
Puerto Spice lähellä Phuketia.  
He kävivät Phuketissa, jossa on skandinaavinen Schlagerbar, jossa esiintyy usein skandinaavisia 
artisteja, kuten esimerkiksi pönäkkä kiharatukkainen Anita Fasligsson, joka on syntynyt Östersundissa 
ja sitten lyhyen ajan asunut Gothenburgissa mutta pian palasi maitojunalla takaisin Jämtlandiin, kun ei 



tullut toimeen täkäläisten kanssa. Sitten hän levytti vittuiluiskelmän Länsi-Götanmaasta, jossa hän 
laulaa, ettei tulisi mieleenkään muuttaa Länsi-Götanmaalle, jossa vain pumpun tahti kiihtyisi. Tämän 
iskelmärenkutuksen takia Anders vihaa Anitaa mutta muuten hänen biisinsä ovat ihan mukiin meneviä.  
 
Puerto Spicessä on skandinaaviset ruokaravintolat Restaurant Höyö, Kopparpannan sekä 
suomalainen Restaurant Korkeasaari.  
 
Phuketissa on skandinaavinen viihderavintola Göransson’s Place. Siellä Anders ja Annki tapasivat 
Kjellin, Gretan sekä Jesuksen, jotka olivat myös Thaimaan matkalla. Heillä ei ollut aavistustakaan, että 
sattuisivat samaan aikaan Thaimaahan. Mitä lähempänä sukulaiset asuvat sitä vähemmän tulee olla 
yhteyksissä, varsinkin nyt kun Ollea ja Boelia ei enää ole.  
Kjellin porukka asui viereisessä San Jenniferin lomakylässä, joka on hieman suurempi kuin Puerto 
Spice mutta Puerto Spicessä on enemmän viihdykkeitä ja ostosmahdollisuuksia. 
 
Kun Anders filmasi multimediakameralla veljensä porukkaa, niin silloin kotona Jessica katsoi Stenig 
Playstä, että millaista on siellä päin maailmaa. Hän kiihottui, kun näki Jesuksen ilman paitaa ja katui 
kun ei lähtenyt mukaan. Ennen matkaa isä ja äiti olivat houkutelleet häntä mukaan, mutta hän päätti 
jäädä kotiin, kun ei ole kiinnostunut auringonotosta. Se johtuu tietenkin läskirumbasta. Hän haluaisi 
päästä eroon tästä kirotusta läskirumbasta mutta on tosi vaikeaa päästä irti päähän pinttymistä.  
Nettivideokuvan välityksellä hän näki viihderavintolassa suosikkiserkkunsa istumassa ilman paitaa 
imemässä imupillillä siideriä. Jälleen munasolut saivat aktivoitua, kun silmät välittivät alapäähän 
todellisen ranta pojan. 
 
Sillä välin kun isä ja äiti olivat Thaimaassa, niin Jessica oli talonvahtina ja kasteli äidin kukkia. 
Iltamyöhään häntä hieman pelotti, kun talon takapihalla on pilkkopimeää ja sen vuoksi hän piti 
vuorokaudet ympäri päällä ulkovaloja, jotta olisi valoisaa edes talon terassin kohdalla. Lintujärven 
takana loistaa Härstadin puolella olevien talojen valot sekä keskellä järveä oleva valaistu suihkulähde.  
 
Aamuisin takapihalta on hienot näkymät, kun nouseva aurinko heijastuu Hullsjön lintujärveen, jonka 
rantaviivan tuntumassa on yhä hänen istuttamansa geenimanipuloitu kuusi, joka on jo melkoisesti 
kasvanut. Kesähelteellä Anders tapaa uiskennella järvessä.  
Siinä ei oikein pysty kahlailemaan, kun pohja on mutaa mutta uimataitoinen pystyy mainiosti uimaan. 
Jessica ei osaa uida, joka johtuu kalakauhusta. Lintujärvessä saattaa olla muutama kalalaji, lähinnä 
särkiä.  
 
Janina ei enää asu lapsuuskodissa. Vuosi sitten hän muutti Älvåsvägen kahdeksaan, harmaaseen 
kolmikerroksinen kivitaloon Nybergskullan kaupunginosassa. Tietenkin isosisko oli kateellinen, kun 
pikkusisko ehdi muuttaa pois kotoa ennen häntä. Ensin pikkusisko sai ajokortin ennen häntä ja nyt 
muutti pois kotoa.  
Kyllä Jessica ymmärtää, ettei hänellä tällä hetkellä olisi vara ostaa asuntoa. Ehkä hänellä olisi juuri ja 
juuri vara muuttaa vuokra-asuntoon, mutta sellaiseen hän ei halua.  
Halpoja vuokra-asuntoja olisi Eurobon, Intaganin sekä Kronogårdenin lähiöissä. Viimeksi mainitun 
maine on hieman parantunut, kun kaikkein köyhimmät ilmastopakolaiset sekä muut maahanmuuttajat 
on keskitetty Eurobohun ja Intaganiin.  
Jessica ei ole rasisti mutta tietää riskin, että turhautuneet ilmastopakolaisnuoret voivat polttaa ja myös 
polttavat autoja kerrostalojen parkkipaikoilla.  
 
Janinalla on hyväpalkkainen työ eli hänellä oli vara ostaa asumisoikeusasunto, insatsi, näinkin läheltä 
keskustaa. Ehkä Jessicalla olisi hyväpalkkainen työ, jos olisi käyttäytynyt asiallisesti Mellerudissä. 
Silloin tällöin hänelle tulee ahdistava katumustunne, itku painaa rinnassa mutta turha on jälkikäteen 
pillittää, kun on itse omaa huimuuttaan hankkinut itselleen potkut, kuten hän itse tapaa vatuloida.  
  
Viikonloppuisin Janina nukkuu pitkään, kun illalla on bilettänyt kavereidensa kanssa. Useimmiten hän 
tapaa istua seurusteluravintola Nya apoteketissa, Onsjön kaupunginosassa. Ravintola sijaitsee 
muinaisella golfkentällä, Svedjegatanilla, lähellä Kundgatania. Ravintolan lähellä on Onsjönin 
kesäteatteri. Muutaman korttelin päässä on seurusteluravintolan kanta-asiakas Mark Nerbon 
antikvariaatti. Janina kavereineen oppi tuntemaan ravintolan kanta-asiakkaat. Yksi heistä on nuori, 
suurin piirtein Janinan ikäinen yksityisetsivä Magnum Hall-Johansson.  

 



Lähes joka ilta Janina kavereineen ottaa mukaansa juomalasit. Se ei tietenkään ole sallittua, mutta 
baarimikko katsoo läpi sormien koska nämä nuoret naiset ovat uusia kanta-asiakkaita ja laseissa 
lukee ravintolan nimi eli ilmaista mainontaa.  
 
Muutama vuosi sitten Jyllannin lomalla he pöllivät paikallisia liikennemerkkejä matkamuistoiksi, jotka 
he jakoivat keskenään. Janina kiinnitti kävelytien kyltin kotiautotallin seinään, joka yhä on Vingvägen 
kuudessa. Lukemattomia kertoja Annki ja Anders ovat päivitelleet, että jopas jotain, kun 
nuorimmaisesta on tullut melkoinen konna. Heistä on ihan okei pölliä pikku kamaa, kunhan siitä ei 
joudu kiinni eikä siitä aiheudu suurta taloudellista haittaa tavaran oikealle omistajalle.  
Myös vanhemmat on varastaneet työpaikalta käyttökelpoisia työkaluja sekä autojen elektroniikkaa. 
Kotona he sanovat, että taas oli E-Bodenissa erikoistarjous. Sellaista kauppaa ei olekaan.  
Tunhemsvägenin Keskon tukku on melkein kuin fiktiivinen E-Boden. Stenigin serkukset ovat 
aikaisemmin dyykanneet Keskon roskakontissa, josta on löytynyt paljon käyttökelpoista tavaraa.  
Jos Jessica olisi rikasnainen, niin hän saattaisi perustaa tavaratalon nimeltä E-Boden. Siihen hänellä 
ei ole vara, kun yritysten pitää maksaa paljon veroja eikä alviakaan pidä unohtaa, tai muuten 
liittovaltion verovirasto pistää hyrskyn myrskyn. 
 
Jessica ei voisi ajatellakaan pölliä mitään paitsi joskus työpaikalla pakettikierrosten yhteydessä 
samalla kun hän kärräsi tavaraa hoivahallinnon materiaalivarastohuoneeseen, niin silloin hän tapasi 
näpistää liimapuikkoja sekä tulostimen mustepatruunoita. Patruunat eivät tätä nykyään maksa juuri 
mitään eli pikkunäpistys mutta kuitenkin sen verran vakavaa, että siitä seuraisi välittömästi potkut, jos 
joutuisi kiinni. Silloin Lindbergeillä olisi melkoiset juhlat, kun se hassu blondi saisi potkut ja Olgalla olisi 
mahdollisuus saada miespuolisia harjoittelijoita. Jessicalla oli todella tuuria, kun ei jäänyt kiinni 
näpistyksestä ja parhaillaan työterapeutti neuvottelee Allan Ahlqvistin kanssa valtion palkkatuesta. 
Ragnar Ström on hoksannut, että Olgaan ei oikein voi luottaa siispä hän neuvottelee ainoastaan 
Allanin kanssa. Siinä hän tekee ihan oikein sillä Olga ei ole mikään pomo.  
 
Iltaisin sängyssä Jessica tapaa lueskella lukulaitteista erilaisia tarinoita, jotka hän on ladannut 
ilmaisilta nettisivuilta. Hänen suosikkinsa on Skröntorget, josta voi hakea ilmaiseksi erilaisia 
humoristisia tarinoita. Skröntorgetin omistaa paikallinen mediayhtiö JT Media; jolla on pääkonttori 
viisikerroksisessa rakennuksessa Gärdhemsvägen 9:ssä.  
Rakennuksessa on joskus muinoin ollut virastotalo, joka myytiin, kun Trollhättan ja Vänersborg 
fuusioituivat. Sitten Trollhättanin entinen keskusta nimettiin Strannaksi, sillä sehän on alueen 
alkuperäinen nimi. Trollhättan oli ja on myös tätä nykyään putousalueen nimi. Vänersborgin entinen 
keskusta nimettiin kaupungin vanhalla nimellä ilman ääkkösiä.  
 
JT Media omistaa Radio Götasvågorin, jossa iltaisin on kuunnelmia, jonka lukee täysautomaattinen 
viihderobotti. Monesti pääkonttorin edustalla seisoo tumman hopeinen urheiluauto, jonka merkistä ei 
ole tietoakaan. Ilmeisesti harrastaja voimin rakennettu, kuten moni tvåstadilainen tapaa pohtia, kun 
näkee vauhtihirmun. Kun on vähiten liikennettä, niin silloin urheiluauto tapaa kulkea hirvittävää vauhtia 
ja katoaa mystisesti. Jäljelle jää vain palavat renkaan jäljet.  
 
Thaimaassa Jesus torkahti hotellitietokoneen ääreen, sillä välin, kun isä ja äiti olivat hotellin 
ravintolassa rentoutumassa. Hän näki unta Jessicasta, jossa tämä järjesti ensi treffit alttarille.  
Unessa hän muuttui tytöksi ja Jessica pojaksi. Hän heräsi, kun vanhemmat tulivat huoneeseen, jolloin 
hän kertoi kummallisesta unestaan, jossa oli muuttunut tytöksi. Isä tuhahti: ”Helvete pojke, ei 
sukupuolenvaihdoksia meidän perheessämme!” ja nauroi makeasti. Jesus kertoi myös, että unessa 
Jessica muuttui pojaksi, jolla oli venäläistyyppinen nimi ja oli järjestänyt treffit alttarille.  
Isä ja äiti vastasivat, että serkku avioliitto on täysin laillinen, muttei suositeltava, kun silloin on vaarana 
sisäsiittoisuus. Jesus lupasi yrittää etsiä suvun ulkopuolisen tyttöystävän, vaikka tykkääkin serkustaan 
niin paljon, että tekee kipeää. Heidän välillensä on ilmeisesti syntynyt telepaattinen yhteys koska 
Jessica päivittäin ajattelee häntä.   
 
Maaliskuun alussa kaupungintalon rekrytointiyksiköstä ilmoitettiin, että palkkatuki on selvää pässin 
lihaa. Jessica sai ajan työhaastatteluun, ensimmäinen oikea työhaastattelu. Jessie ulvoi riemusta. 
Myös isä ja äiti olivat iloisia, kun tytär viimeinkin saa töitä, ettei tarvitse olla toimettomana ja itsekseen 
öristä ja siinä välissä höpistä tarinoita tietokoneen saneluohjelmaan. He ovat kuulleet tyttären sanelut, 
vaikka tämä yrittääkin puhua hiljaisella kuiskaavalla äänellä.  
Varsinkin Annkia huolestuttaa, jos tyttäreltä menisi järki sen ainaisen örinän takia. Hän ei tiedä mistä 
örinä johtuu. Jessica ei kykene kertomaan örinän syytä. Öristen hän yrittää poistaa ajatuksia Inger 



Bullen ja Johanne Haraldsenin tapauksista. Häntä surettaa se, kun tämän assosiaation takia ei kykene 
ottaa yhteyttä forssalaiseen Johannaan. Hän on yrittänyt katsoa Kivinen Areena sivustolta tämän 
videoita ja huomannut, että Johanna Kivinen on enemmän kaksoisolento kuin Johanne-vainaa mutta 
mielleyhtymä on sitkeästi päällä.  
 
Jessica kävi äidin kanssa Lilleskogin Coop Prismasta ostamassa siistit työvaatteet; valkoinen 
pitkähihainen kevyesti aluminoidun puseron sekä siniset Biogas -merkkiset alumiinihousut. Lisäksi hän 
osti valkoiset korkokengät, jossa on hydraulinen joustin.  
 
Maaliskuun lopulla hän meni elämänsä ensimmäiseen työhönottohaastatteluun, joka on 
kaupungintalon ylimmäisessä kuudennessa kerroksessa lyhytvaaleatukkaisen Lennart Bjärkstrandin 
konttorissa.  
Lennart muistaa, että Jessica on hyvin ahkera ja tunnollinen duunari. Juuri sen vuoksi hän pääsikin 
takaisin tutulle osastolle. Jos olisi tiedossa pienet näpistykset hoivahallinnon varastohuoneesta, niin 
tuskin hän pääsisi takaisin.  
Mukana työhaastattelussa on myös Allan Ahlqvist, joka myös muistaa hänen ja hänen hyvän 
työmoraalin. Kun tietokantoihin oli tehty digitaaliset allekirjoitukset, niin silloin Allan pomon kanssa 
Jessica kävi tervehtimässä työkavereita talon kellarissa, jossa IT-osasto ja kopiointikeskus sijaitsevat. 
He ajoivat panoraamahissillä alimpaan kellarikerrokseen, jossa on lounasravintola Restaurang 
Flygplatsen, joka ei enää ole yksityisomistuksessa koska Mosse ja Yonna Karlssonilla ei ollut vara 
ylläpitää tappiollista ravintolaa. Se johtuu ravintolan huonosta sijainnista eikä julkisenrakennuksen 
ulkoseinään saa laittaa mainoskylttejä. Ainoa poikkeus lienee turvayritys S-L Safetyn kullanväriset 
tarrat, joita on talon jokaisessa ovessa ja ikkunoiden reunoissa. Tämä ärsyttää Jessicaa, muttei voi 
tehdä asialle mitään. Työpaikalla hän ei uskalla alkaa repimään vihaamansa yrityksen tarroja, vaikka 
kuinka mieli tekisi. 
Lounasravintola on siis kunnanomistuksessa ja kuuluu digitaalikonttorin alaisuuteen koska on 
suunnitteilla tehdä siitä täysautomaattinen ruuanlaitto robotteineen päivineen. Toistaiseksi siellä 
työskentelee kaksi kokkia; Lore Matson ja Andy Fredriksson. Avustajina ovat pätkätyöläiset sekä 
työharjoittelijat.  
 
IT-osastolla kaikki muut olivat paikalla paitsi Olga, joka todennäköisesti oli mielenosoitukseksi ottanut 
komppivapaata, sillä hänen mielestänsä osastolle olisi pitänyt ottaa joku nuori miespuolinen 
työharjoittelija tai pätkätyöläinen ihan kuin lounasravintolan puolella.  
 
Robert oli hyvin iloinen, kun vihdoinkin Jessica palasi takaisin. Kun hän kurkisti kopiointikeskuksen 
puolelle, niin silloin Ragnhildin suupielestä putosi sähkötupakka ja sai ainoastaan sanotuksi:  
”Åh faan, sehän on Jessie-bessie!” ja ojensi oikean kätensä tervehdykseen. Jessica tervehti kädestä 
pitäen ja kertoi, että huhtikuun alussa hän aloittaa työnteon, jolloin Ragnhild vitsaili: ”Sun pitää tarjota 
oikein mehevä torttu eikä sitten mitään kuivia jämtlantilaisia korppuja!” Jessica lupasi tarjota jotain 
pursuavan hyvää.  
 
Allan oli ajatellut, että Jessica aloittaisi nyt heti siltä seisomaltaan mutta siihen tämä ei ollut valmis 
vaan kysyi jos voisi aloittaa kuun alussa. Allanista se käy mainiosti, pääasiahan on, että tämä ahkera 
nuorinainen aloittaa osastolla, ettei webmasterien tarvitse jatkuvasti valittaa työtaakkaansa.  
 
Huhtikuun alussa alkoi Jessican pitkään odotettu palkkatukityö Olgan kauhuksi. Ensimmäiseksi hänen 
piti osallistua supersähköpostikurssille koska vastikään kaupunki on päivittänyt sähköpostipalvelimet. 
Tämä on osa Euronetin ja Afronetin yhteen liittämistä sekä mahdollisten millennium-bugien 
korjaamista. Huhujen mukaan kunnan sähköpostijärjestelmä ei selviäisi 3000-luvulle eli tismalleen 
sama juttu kuin 2000-luvulle mentäessä.  
 
Muut työkaverit paitsi kopiointiteknikko Lena Lundell ovat jo käyneet kurssin, siispä nyt hän ja Jessica 
osallistuivat kurssille samanaikaiseksi. Lenalla oli mukana hänen teini-ikäinen tyttärensä, koska tällä 
oli vapaapäivä koulusta. Lena on ollut aiemmin naimisissa mutta sitten kaikki päättyi avioeroon koska 
ukolla oli salarakas. Avioliitosta hänellä on kaksi lasta; Yonna sekä Ingvar. Lena asuu yhä Gunde 
Hansenin kanssa Motionsgatanin ja Ljungvägenin risteyksessä.  
 
Sähköpostikurssilla Jessica innoissaan lähetteli harjoitusviestejä Lenalle koska tämä oli ainoa tuttu. 
Muut kurssilaiset olivat tuntemattomia kunnallisvirkailijoita paitsi kurssinvetäjä; Mosse Feivik, joka on 
kunnan koululähetti Svean aviomies. Svea on mustapitkätukkainen ruipelomainen keski-ikäinen 



naikkonen.  
 
Lena antoi tyttärelleen tehtäväksi vastailla Jessican viesteihin koska itse ei ehtinyt. Hän kytki 
harjoitustietokoneen viestit takarivissä olevaan tietokoneeseen, jonka ääressä Yonna istui.  
Yonna kysyi Jessicalta sähköpostiviestissä, että minkä takia tällä on vihreä tukka, johon tämä vastasi; 
Ei ne ole sen vihreämmät kuin ennenkään… Jessica ei käsitä minkä takia tämä hassu tyttö kysyi 
tuollaista, sillä hänen tukkansa on aina ollut vaalea ja pysyy vaaleana. 
Monesti jälkeenpäin Lenaa on naurattanut koska blondin sormet kävivät kuumina, kun kirjoitteli lyhyitä 
viestejä, ja sitten kurssin loputtua kysyi Mosselta, että tuleeko lisää tällaisia opettavaisia kursseja. 
Mosse vastasi, ettei ainakaan lähiaikoina mutta ehkä tulevaisuudessa olisi jotain kurssin tynkää.  
 
Kuun puolivälissä Jessican työkaverit saivat hakea työvaatteita Keskon tukusta kanslian laskuun. 
Äskettäin Keskon Tunhemsvägenin tukkuliikkeen yhteyteen on perustettu K Raudan pikamyymälä, 
jossa voi kuka tahansa käydä ostoksilla. Varsinaisen tukkuliikkeen puolella asioidessa pitää olla 
yrityskortti mutta K Raudan pikamyymälässä sellaista ei vaadita.  
 
Jessica valitsi hienon Preussin-punaisen talvitakin, jonka hihoissa lukee keltaisilla muovisilla 
kohokirjaimilla; Digijacket. Kyseinen toppatakki on päällystetty pehmustetulla alumiinilla.  
Takki on hyvin kallis mutta se ei häntä haitannut, kun kaupunginkanslia maksaa viulut.  
Myös Ragnhild valitsi samanlaisen talvitakin. Olga valitsi kalliit alumiinifarkut Ciao Rock ”n” Roll Work, 
jotka on valmistettu Texasissa. Lähes päivittäin kyseisiä housuja mainostetaan tv-kanavilla leveällä 
Texasin Amerikan englannilla.  
Lena valitsi samanlaiset housut sekä työhanskat. Robert ei ollut mukana. Hän on sairaslomalla 
rasitusastmansa takia. Lisäksi hänen kyynärpäässänsä on kummallinen rakkulamainen nahkapussi 
niin, ettei pysty kyynärpäillä nojata pöytää vasten. Näiden vaivojen vuoksi hän on puolipäivää joka 
toinen päivä.  
Olga ja Ragnhild vitsailivat Jessicalle, että tämä saa Robertin työvaatteet ja nyt he eivät haluaisi olla 
tämän pöksyissä. Jessie tuntee hyvin työkavereiden vitsailut ja naljailut.  

 
 
 
 
Tänä vuonna Jessicalla on lyhyempi kesäloma koska vastapalkattuna ei saa kesälomakorvausta.  
Hän sai ottaa heinäkuussa parin viikon kesäloman, jotta jaksaisi sitten syksyllä ahertaa.  
 
Tänä kesänä Stenigit matkailivat Skandinavian Kaakkois- ja etelärannikolla koska siellä päin ei ole 
pitkään aikaan tullut käytyä. He ajoivat Kalmariin ja sitten Öölanti päästä päähän. Totta kai he kävivät 
Sollidenin monarkiahistoriallisessa museossa, jossa on nähtävää sisällä, että ulkona.  
Kalmarissa he katsoivat Baltbackenin lähiötä. Alue on kasvanut melkoisesti vuodesta 2979. Sitten he 
ajoivat Blekingen läpi Kristianstadiin, jossa katseltiin tuttuja paikkoja. Paradisvägenin taloa tuskin 
näkyy, kun pihapensaat ja puut ovat kasvaneet.  
Olisi kiva käydä sisällä, sanoi Annki ja Anders yhdestä suusta, mutteivat ilkeä mennä toisten kotiin.  
Jessica saattaisi tutustua lähemmin vanhaan kotitaloon mutta isä ja äiti eivät ilkeä mennä, vaikka 
taannoin Forssassa he kävivät tuntemattomien Kivisten luona. Se oli kummallinen päähänpisto, jota 
nyt jälkeenpäin Annki ja Anders ovat ihmetelleet, ilmeisesti viidenkymmenen villitys, sanoi Annki.   
Ei ole pitkään aikaan tullut pidettyä yhteyttä Kivisiin. Jessicaa haluttaisi olla yhteydessä Johannaan, 
muttei kykene, kun nimestä hänelle tulee mieleen Johanne-vainaa. Hän yrittää epätoivoisesti pestä 
assosiaatiota, etteivät nimet ole samanlaisia; Johanne-nimi päättyy e-kirjaimeen, kun taas Johanna 
päättyy a-kirjaimeen. Hän yrittää myös vakuuttaa itsensä, ettei Johanne ollutkaan kaksoisolento.  
Hän on huomannut Johannan lähettäneen lukuisia sähköpostiviestejä, joihin hän vastaa lyhyesti ja 
ytimekkäästi; Jep, Okei sekä jaaha. Häntä hirvittää, jos Johanna kyllästyisi ja lopettaisi kirjoittelun. 
Jessica ei uskalla soittaa kaksoisolennolleen, kun pelkää, jos tällä olisi samanlainen ääni kuin 
Johannella.  
 
Jessican sydän hakkasi kiivaasti, kun ajatteli Nisse Johnsonia. Hän pohti haikeana, että onkohan 
Nisse yhä sinkku. Tuskinpa niin upea jätkä pitkään sinkkuna pysyisi, vatuloi hän.  
Hän ei onnistu löytää Johnsonia Facebookissa vaan siellä on satoja tuhansia Nisse Johnsoneita, jopa 
Kristianstadissa on useita kaimoja.  
Jessicaa kiinnostaisi tietää, että mitä Nisselle kuuluu tätä nykyään. Vanhemmille hän ei uskalla mainita 
mitään tunteistaan Nisseen tai paremminkin sanoen Nisseihin. Ehkä isä ja äiti yrittäisivät saada selville 



Nisse Johnsonin yhteystiedot. Jessicalle Kristianstad on ikuisesti Nissen luvattu kaupunki, jonka hän 
on itse mielessään nimennyt Nissestadiksi. Myös Falkenbergistä hänelle tulee mieleen toinen ihana 
Nisse ja joskus itse mielessään kutsuu kaupunkia Nissebergiksi.  
 
Kun ajettiin tuttua Joakim von Ankas gatania pitkin, niin silloin Jessica katseli jokaiseen suuntaan, jos 
sattuisi näkemään Nissen, vaikkei edes tiedä miltä äijä näyttää tätä nykyään. Hän ei nähnyt ketään 
tuttuja tai voihan olla, että hän näki koulututtuja, joiden ulkonäkö on muuttunut. Myös Jessican oma 
ulkonäkönsä on muuttunut. Hänellä on tätä nykyään pitempi tukka kuin silloin kouluaikaan ja lisäksi 
hänen rintansa ovat melkoisesti kasvaneet. Hän pohti itse mielessään, että onkohan Nissellä parta tai 
viikset?  
 
Stenigit huomasivat, että Tapper rinken jäähallin lähettyville on kasvanut suuri kauppakeskus.  
Suurin piirtein saman kaupat kuin Tvåstadin Lilleskogissa, Lisäksi on suomalainen autotavarataloketju 
Autoteema, jossa he eivät kehdanneet käydä, kun Andersin kaasujalka painoi koko ajan kaasupoljinta.  
Lomalla on aina kiire, kuten Anders ilmaisi.  
 
Lappstrandin ulkoilmamuseossakaan he eivät käyneet, vaikka Jessica olisi niin tahtonut. Hän kaipaa 
Kristian leivoksia mutta isä heitti kapuloita rattaisiin. Hän ei uskalla ottaa riskiä, jos entinen salarakas 
sattuisi siellä olemaan ja tunnistaisi. Anders ei ole ulkoisesti muuttunut kovinkaan paljoa. Tekosyyksi 
hän sanoi, että pitää ehtiä ennen pimeän tuloa ajaa Simrishamniin. He ajoivat Skånen itärannikkoa. 
 
Perillä Simrishamnissa he katselivat keskustassa mutta suurin osa kaupoista oli mennyt kiinni, kun oli 
iltamyöhä. Simrishamnissa on pienimuotoinen metron tynkä, jota suunnitellaan jatkaa Ystadiin. 
Projektia kutsutaan länsimetroksi. Pikavippifirmojen mainoksissa irvaillaan, että jotkut suunnittelevat 
kaakkois-Skoonen länsimetroa mutta on ihan okei hölmöillä, jos hoitaa raha-asiat järkevästi. 
Sitten he ajoivat Ystadiin. He leiriytyivät Älgmon huutokauppakamarin suurelle pysäköintipaikalle. 
Seuraavana päivänä he katselivat tätäkin vanhaa lyhytaikaista kotikaupunkia.  
Talonrähjä, jossa he asuivat vuonna 2970, on aikoja sitten purettu ja tilalle on rakennettu 
kauppakeskus Västcenter. Siellä on muun muassa sisustustavaratalo Anderssons Hemmet etta, joka 
kuuluu Andersson tavaratalo ketjuun. Anders kertoi tyttärelleen, että Anderssonin tavaratalon 
perustaja oli Kalle Andersson mutta sitten äijä möi yrityksensä ICA ketjulle. Västcenterissä on myös 
valtavat ICA Citymarket sekä Coop Euromarket.  
Sitten he jatkoivat kesälomamatkaa kohti Malmötä. Juutinrauman sillan kupeessa on valtava 
muistomerkki; merimiinan näköinen oranssinen möllykkä. He pysähtyivät muistomerkin luokse 
katsomaan, että mitä se esittää. Taulusta selvisi, että muistomerkki on nimeltä Corona virus, joka on 
pystytetty muinaisen Corona pandemian muistolle, jolloin tämä viheliäinen influenssavirus oli niittänyt 
monta eurooppalaista niin, että oli pakko sulkea Euroopan rajat. Juutinrauman siltakin oli suljettu. 
Tämä tapahtui keväällä 2020. Yhä vielä silloin tällöin siellä täällä korona näyttäytyy eikä sitä noin vain 
pysty nitistää.  
 
Sitten he jatkoivat lomamatkaa kohti Falkenbergiä. He kävivät kylässä Mats-Stefanin ja Pollyn luona.  
Kun auto ajoi kohti Boxerin lähiötä, niin silloin Jessican sydän alkoi pompottaa, kun mielessä oli Nisse 
kakkonen.  
 
Mats-Stefan ja Polly asuvat tätä nykyään pienessä rivitalonpätkässä, joka sijaitsee Boxerin kupeessa, 
Gumbon rivitaloalueella, joka muistuttaa melkoisesti Tvåstadin Velandaa ja Lextorpia.  
 
Rivitaloasunto on hyvin pieni mutta onneksi Stenigeillä on tätä nykyään piskuinen Volkswagen 
Catalonia matkailuauto, jonka he ostivat keväällä. 
 
Katu, jossa Mats-Stefan ja Polly asuvat, on nimeltä Sumatragatan. He ovat myyneet merenranta 
huvilan korkean kiinteistöveron takia. Saldo ei olisi riittänyt merenrantahuvilan omistamiseen.  
Joku aika sitten oli hyvin lähellä Mats-Stefanin ja Pollyn avioero. Riita alkoi siitä, kun heidät oli kutsuttu 
Pollyn työkaverin synttäreille. Polly ajatteli ostaa lahjaksi kookospähkinän, ihan vaan vittuillakseen 
mutta Mats-Stefan ehti ostaa sellaisen. Siitä Polly kiivastui ja uhosi, ettei enää koskaan olisi ukkonsa 
kyydissä ja uhkasi ottaa avioeron mutta hän leppyi, kun Mats-Stefan aloitti intensiivisen 
perseennuolemisoperaation. Hän osti vaimolleen oman vessapaperipakkauksen ja kyyditsi tämän 
Halmstadiin Gesslen kylpylään. Näin avioero peruuntui. Mats-Stefanilla oli hätä, kun pelkäsi äitinsä 
järkyttyvän. Taitaa Mats-Stefan Lillnysta olla vaimonsa tossun alla.  
 



Mats-Stefan ja Polly ovat töissä talousrobottien varaosatehtaalla, joka sijaitsee ihan kivenheiton 
päässä Boxerin Gumbosta. Silloin tällöin Polly ottaa töistä vapaata, jotta voisi käydä keikalla. Hänelle 
tulee hyvästi kahisevaa radiosoitoista.  
 
Ensi vuonna Vera-Polly pääsee ripiltä ja tietenkin Stenigit ovat tervetulleita rippijuhlaan. Vera-Polly on 
melkoisesti kasvanut ja muistuttaa hyvin paljon Janinaa. Pitkään aikaan nuorimmainen ei ole ollut 
mukana lomamatkoilla, kuten Annki päivitteli veljelleen.  
 
Jessica oli stressaantunut, kun istui enonsa olohuoneessa. Hän pelkäsi kuollakseen, jos Nisse tulisi 
käymään. Hän olettaa tämän entisestään kaunistuneen.  
Jessica kuuli sivukorvalla, että Nisse asuu tätä nykyään kivenheiton päässä, Bergengatan 33. 
Jessicaa haluttaisi mennä Nissen luokse lempimään mutta ongelmana on Nissen avovaimo Suihing. 
Hän ajatteli itse mielessään, että miksi kaikilla ihanilla jätkillä on lesbon retaleet tyttöystävinä.  
 
Myös Anja asuu Boxerin lähiössä. Hän asuu Pollyn entisessä asunnossa, joka siirtyi hänen nimiinsä, 
kun Polly ja Mats-Stefan muuttivat merenranta huvilaan.  
Edellisellä vuosikymmenellä Jessica ja Janina tapasivat kutsua Anjaa arsenikki-Annaksi. Vitsailu 
johtunee yleisestä naispuolisten päihteiden väärinkäyttäjien haukkumanimestä.  
 
Seuravana päivänä Stenigit jatkoivat lomamatkaa kohti pohjoista. He ajoivat Ullaredin kautta, jossa on 
yhä Gekås tavaratalo, jonka edustalla on tätä nykyään valtava kullanvärinen hevosenkenkä 
antamassa onnea kauppiaalle sekä asiakkaille. Gekåsin nykyinen omistaja on Felix Karlsson, joka on 
tavaratalon perustajan jälkeläisiä. Kaikki nämä vuodet tavaratalo on kulkenut Karlssonien suvussa.  
Felix Karlsson on hulluna naiskauneuden perään niin, että hänen naisseikkailunsa on juorulehdistölle 
oikea rahasampo. Joka talvi Ullaredissa järjestetään pilkkikilpailu nimeltä Miljonpimpel, jonka 
pääsponsori on tietenkin Gekås.  
 
Ullaredistä Stenigit menivät Liveridgen kautta. Liveridgen keskustassa he kävivät jämtlantilaisessa 
makkarakaupassa. Kaupalla on erikoinen nimi; Guldbo Shop.  
  
Liveridgestä he ajoivat Gothenburgin kautta kotiin koska reissatessa rähjääntyy, kuten Annkilla on 
tapana sanoa. Hänen mukaansa mahanahka ratkeilee ja kielikin näkyy, kun oikein rähjääntyy.  
 
Elokuun alussa alkoi työt. Eräänä elokuisena päivänä kaupunginkanslia järjesti veikkauskävelyn 
Bergagårdenin virkistysalueella, Hunnebergin vuorella. Siellä on ihanan rauhallista.  
Vuoren eteläpuolella on keskushautausmaa ja pohjoispuolella on vanha kunnon Bergagården 
kävelypolkuineen. Siellä on myös metsästysmuseo. 
Bergagårdenilla on Bikupanin konferenssikeskus, jossa pidettiin kanslian veikkauskävelyn palkintojen 
jako. Veikkauskävely käsitteli kaupungintalon turvallisuutta, jonka oli laatinut turvallisuuspäällikkö 
Matilda Björk.  
 
Kopiointiteknikot ja webmasterit eivät pidä Björkistä koska tämän turvallisuusohjeet menevät turhan 
usein ylihilseen ja näkee joka paikassa turvallisuusuhkia eli melkoinen kukkahattutäti, kuten Lena 
tapaa päivitellä. 
 
Jessica voitti veikkauskävelyn pääpalkinnon, suuren konvehtirasian täynnä valkoista suklaata. 
Ragnhild tuli toiseksi ja voitti pussillisen banaaneja ja oli kateellinen, kun blondi voitti ihania valkoisia 
suklaanappeja. Jessica lohdutti työkaveriaan, että kyllä banaanitkin ovat mahtava saavutus ja nehän 
ovat paljon terveellisempiä kuin suklaa. Rouva Liljasta tämä oli selvää vittuilua ja tuhahti: ”Minä 
työnnän nämä vitun GU banaanit perseenreikääsi!” 
 
Jessica oli kuskina työkavereille. Hänen kyydissänsä meni muun muassa Allan, joka kehui ajotaitoa 
koska aiemmin on ollut hurjapäiden kyydissä, jotka liikaa luottavat automaattiohjaukseen. 
Kyllä Jessicakin ajaa aivan liian lujaa ja kaiken kukkuraksi täysillä mutkiin ja vauhtitöyssyihin.   
 
Kotimatkalla hän asetti konvehtirasian auton hattuhyllylle, jolloin webmasterit ja Allan vitsailivat, että he 
söisivät matkan aikana rasian tyhjäksi. Onneksi lihava Ragnhild meni kotiin omalla autolla.  
Hänellä on vaaleansininen VGM900, monta vuotta vanhempi kuin Jessican ensimmäinen auto.  
 



Suklaan Jessica söi illalla televisiota katsoessa.  
Arki-iltoina RTV4:llä on suosittu saippuasarja Dolda liv, joka alkoi tammikuussa. Sarja kertoo 
naapuruksista kuvitteellisella Rönnegadella, Centstadin keskustassa.  
Sarjasta Jessicalle tulee mieleen Kalmarin kotitalo koska se sijaitsi oikeasti Rönnegatanilla. Kaiken 
kukkuraksi Dolda liv sarjassa talonmiehen perhe muistuttaa Färjan perhettä. Sarjan jokainen jakso 
kestää puolituntia ja vähän väliä on mainoskatkoja.  
Kanavan kutsuma nimi onkin Reklis, joka tulee sen nimestä; Reklam-TV4. Jämtlandissa on 
samanniminen kaupallinen tv-kanava, jolla on sama omistaja kuin suurella kansallisella RTV4:llä.  
 
Elokuun lopulla webmaster Robert Kopp jäi sairaslomalle pahan astman takia. Lisäksi hänellä on 
vaikka minkälaista vaivaa, joita ei löydy edes lääkäritietokannasta kuten hän itse monesti vitsailee.  
Koska Robert jäi pitkäaikaissairaslomalle, niin Jessicasta on todella hyötyä. Hän on hyvin itsenäinen ja 
eikä tarvitse ohjausta. Hän on huomattavasti ahkerampi ja stressinkestävämpi kuin Olga. 
Tämän vuoksi Olgan rykimiskohtaukset ovat lisääntyneet. Hän yrittää olla yhtä stressinkestävä kuin 
neiti Stenig mutta huonoin tuloksin. Olga rykii ihan naama sinipunasävyisenä ja kädet tahtovat nykiä. 
Rykimisen ohella hän komentaa itseään olemaan hiljaa ja mutisee, ettei näin pitäisi olla.  
 
Eräänä marraskuisena viikonloppuna Olga sai äkillisen noidannuolen ja joutui monen kuukauden 
sairaslomalle. Nyt Jessicasta on todella hyötyä. Oikeastaan hän ei saisi ketään tuurata koska on 
palkkatukityöläinen eli osastopäällikkö Allan sekä kansliapäällikkö-kunnanjuristi Suffel Jackson-Mörkås 
rikkovat lakia. Jessican näkökulmasta tämä on unelmatilanne, kun saa näyttää taitonsa ja kaikki 
menee hyvin. Kun Olga on paikalla, niin silloin on vaikea nähdä mihin hän pystyy, kun tämä rykivä 
akka pakkautuu joka paikkaan auttamaan, etteivät pomot huomaisi Jessican ahkeruutta.  
 
Tässä hiljattain IT-osasto vaihtoi nimensä informationsserviceksi koska vanha nimi on iänikuinen, joka 
oikeastaan käsittää tietokonehuoltoa. Kyllä osastolla huolletaan tietotekniikkaa, mutta esimiesten 
mielestä IT nimi on vanhanaikainen ja osaston tehtävänä kuuluu olla tiedottaminen. 
Kopiointikeskuksen uudeksi nimeksi tuli Kopieringsservice. Heti nimenvaihdon jälkeen Jessica päätti 
ottaa tehtäväksi päivittää ovikyltit sisä- että ulkopuolella. Hänen on helppo alkaa hetkessä käyttää 
uusia paikannimiä, mutta kotona hän ei kykene lausumaan ihanien jätkien nimiä.  
Myös jotkut naisten nimet ujostuttavat häntä. Kaikkein vähiten hän haluaa lausua ja kuulla Inger 
nimisiä ihmisiä. Heti Inger nimen kuultua häneltä pääsee örähdys.  
 
 
Pahaksi onneksi television Jämtlandin uutisten uutisankkuri sattuu olemaan Inger Konstnäs, jonka 
nimi tuottaa örinäkohtauksia ja tämän vuoksi hän on alkanut välttää kyseisiä uutisia, vaikka tekisi mieli 
seurata synnyin maakunnan tapahtumia sekä kuulla kotimurrettaan. Jos olisi mahdollista, niin Jessica 
saattaisi jopa ampua kyseisen paskanimisen uutistenlukijan tai jos olisi EBU mediayhtiön 
toimitusjohtaja, niin antaisi potkut Inger Konstnäsille, vain etunimen tähden. Häntä tekisi mieli ampua 
kaikki maailman Ingerit.  
 
Informationsservicessä iltapäivisin, kello neljän maissa, kopiointiteknikoiden pitää auttaa Jessicaa, kun 
tämä ei oikein hallitse sähköpostipalvelimien koodausta sekä päiväraporttien tulostamista.  
Tätä kopiointiteknikot ihmettelevät, kun Olga ja Robert eivät olleet viitsineet opettaa Jessicalle näinkin 
tärkeää päivittäistä työtehtävää. Kyllä he tietävät syyn; Olga yrittää pitää Jessican osaamattomana, 
jotta esimiehet näkisivät kuinka vähän nainen osaa työtehtäviään ja sitten tämän tilalle otettaisiin 
nuoria miehiä. Robert istui enimmäkseen konttorissa samalla, kun Olga omi kaikki näkyvät työtehtävät. 
Tästä työnjaosta on tullut tapa. Lenaa ja Ragnhildia oikein kuvottaa Olgan pomoleikki, kusettaa talon 
virkailijoita.  
 
Nyt sairaslomalla ollessa Robertilla on paratiisi, kun ei tarvitse kuunnella kollegansa rykimistä ja 
pomoleikkiä mutta toisaalta hän kaipaa ihanaa Jessicaa. Robertia ottaa pattiin, kun astma pukkasi 
päälle sekä kaikki ne muut vaivat, joita ei löydy edes lääkärisivustoilta. Työpaikalla on kuiva ilma, joka 
tekee astmasta vieläkin vaikeamman. Olga syyttää kaupungintalon ilmastointia syypääksi hänen 
rykimisellensä. Kopiointiteknikoiden mielestä ilmastoinnissa ei ole mitään vikaa, vaan vika on 
Lindbergin päässä eikä mikään pikkuvika olekaan, kuten Lena tapaa sanoa.  
 
Nyt kun Olga on sairaslomalla, niin kopiointiteknikoista osastolla vallitsee todellinen paratiisi; ei ole sitä 
kyömynokkaista akkaa eikä kuulu rykimistä. Lena vitsaili Jessicalle, että tämä voisi ihan vähän rykiä, 



jotta tunnelma olisi arkinen. 
 
Iltapäivisin, vähän ennen työajan päättymistä, kunnan sähköpostipalvelimet pitää koodata uudelleen, 
jotta ne antaisivat jokaiseen saapuvaan sähköpostiin turvallisuusleiman, joka tarkoittaa sitä, ettei 
viestin mukana ole viruksia ja troijalaisia. Palvelin automaattisesti tarkistaa jokaisen viestin. Jos laite 
havaitsee viruksen, niin silloin syttyy punainen vilkkuva lamppu sähköpostipalvelimen ohjauspaneeliin, 
jotta webmasterit tarkistaisivat kyseisen viestin. Jos lähettäjän osoite on epäilyttävä, niin silloin  
IP-osoite laitetaan roskapostilistalle. Jessica oppi tämän hetkessä eikä osaa aavistaakaan mihin 
hulluuteen tämä taito hänet houkuttaa. 
 
Yhä tietokonevirukset, kiristysohjelmat ja troijalaiset ovat suuri ongelma. Nykyaikaiset 
tietokonevirukset ovat niin taitavasti tehtyjä, että ne osaavat ajatella itsenäisesti ja naamioituvat 
tärkeäksi viestiksi. Internetin jakamisen maanosiin on jonkin verran vähentänyt virusten määrää, 
muttei kuitenkaan täysin poistunut. Virusten määrän ennustetaan lisääntyvän nyt, kun Afronet ja 
Euronet yhdistyvät. Uuteen Globalnetiin yritetään laittaa supertehokasta virustorjuntaohjelmaa, jota 
pyörittää huipputekoäly.  
 
Jotkut virukset onnistuvat pääsemään netin osasta toiseen koska jotkut käyttäjät fuskaavat tietoturvan 
kanssa ja koneelle voi päästä virus, joka nuuskii netin kirjautumistiedot.  
Parhaillaan Tvåstadin kaupunki on päivittämässä tietokonejärjestelmää Globalnetiä varten. 
Päävastuullinen on Allan Ahlqvist ja tämän vuoksi mies on stressaantunut; kopiointiteknikot valittavat 
Olgasta, kun tämä on laiminlyönyt Jessican opettamisen ja sitten kaupunginjohtaja, Gerd Annvik, 
hoputtaa Euronet päivityksessä, jotta Globalnet asetukset toimisivat moitteettomasti uudelle 
vuosituhannelle mentäessä eikä olisi millennium bugeja. Lisäksi tietokoneisiin pitää päivittää muun 
muassa global valuuttatunnukset tai muuten rahasummien perässä olisi joko neliöitä tai kummallisia 
merkkejä.  
Nyt syksyn aikana Global valuutta-alueella kauppiaat ovat alkaneet kaksoishinnoittelun, jotta kuluttajat 
tottuisivat uuteen valuuttaan, joka lanseerataan vuonna 3002.  
 
Lena on alkanut kutsua Olgaa CP:ksi, niin paljon hän on vittuuntunut tähän rykivään ämmään.  
Joka kerta kun Olga lähtee osastojen sähköpostipalvelimien tarkistuskierrokselle, niin ensin hän 
kampaa tukkansa hyvin huolellisesti pidellen sormea päälaella, etteivät hiukset olisi pystyssä. 
Nyt kun rykijä on sairaslomalla, niin Lena vitsaili Jessicalle, että tämäkin kampaisi yhtä huolellisesti 
tukkansa sekä rykisi, jotta olisi arkinen tunnelma. Tähän Jessica naurahti: ”Niin hauskaa ei pidä olla!”  
 
Ragnhild puolestaan alkoi kutsua Olgaa työsuoleksi koska tämä koko ajan raataa stressaavasti ja on 
aina jotain tekevinään, jotta ihmiset saisivat pomomaisen vaikutelman. Ihan selvästi Olga kadehtii 
Jessicaa koska tämä on normaalilla tavalla ahkera ja stressinkestävä eikä valita työtaakkaansa.  
Jessica ei osaa aavistaakaan, että noin kahdenkymmenen vuoden kuluttua silloiset työkaverit tulevat 
häntä kutsumaan stressiperseeksi, mutta eipä mennä asioiden edelle.  
 
Muutaman viikon kuluttua informationsservice-osastolla aloitti sijainen kopiointiteknikoiden pyynnöstä, 
ettei heidän tarvitsisi juosta auttamassa Jessicaa koska heillä itselläkin riittää töitä kopioinnin ja 
skannaamisen parissa. Sijainen on kolmekymppinen Eric Kurdian, joka on naimisissa skandinaavi 
Elisan kanssa. Heillä on kaksi lasta; 17vuotias Nico ja kaksikymppinen Nadja. 
 
Jessica ja Eric tulivat hyvin toimeen keskenään. Eric ei ole sellainen, joka herättäisi hänen 
seksuaaliset tunteensa mutta senkin edestä tämän Nico-poika herättää paljon tunteita. Muutaman 
kerran Nico on käynyt informationsservice-osastolla tervehtimässä isäänsä. Heti Jessican munasolut 
alkoi irtoilla, kun näki tämän Skandikurdi pojan, joka todella on lutunen ja kuka tahansa tyttö helposti 
ihastuu häneen ja ihastuukin. Myös kopiointiteknikot tunsivat lämpimän aallon selkäpiissä, kun näkivät 
tämän seitsemäntoistavuotiaan koltiaisen. Tietenkään he eivät ala flirttailemaan pikkupoikien kanssa, 
varsinkin kun tämän isä on läsnä. Jessica kertoi kopiointiteknikoille, kun Eric ei ollut läsnä, että Nico on 
komea poika. Silloin he puistelivat päitään, että jopas jotain ja kyllä Jessica on yliseksuaalinen 
puumanainen, kun kiihottuu noin nuoresta pojasta. Jessicasta ei tunnu kovin hyvältä, kun häntä 
kutsutaan puumanaiseksi koska sehän on sama asia kuin pedofiili mutta silti häntä kiihottaa nuoret 
jätkät, ehkä Nicoa hieman vanhemmat mutta kuitenkin huomattavasti itseään nuoremmat. Kaikkein 
eniten kiimassa hän on Jesus-serkkuun.  
 
Eräänä marraskuisena sunnuntaiaamupäivällä Edward ilmoitti Annkille sekä Monique-Karinille, että nyt 



on äiti poistunut tästä maailmasta. Kuollessaan Lisbethilla oli yllään villapipo sekä lapaset.  
Hoitajien mukaan hän oli valmistautunut muuttamaan uuteen kotiin eikä ole tuntenut suurempia kipuja. 
Hän asui viimeiset viikkonsa tilapäisesti palvelutalo Fågelgårdenissa koska Värdebossa aloitettiin 
suurremontti. Ehkä tämä vanha nainen rasittui muuton yhteydessä. Fågelgårdenin palvelutalo sijaitsee 
ihan kivenheiton päässä Värdebosta, hieman purolle päin.  
 
Nyt Stenigeillä on edessä hautajaismatka.  
Lisbethin hautajaiset pidetään Hallonbon vanhan hautausmaan kappelissa. Lisbeth pääsee samaan 
hautaan miehensä Alex-Olofin kanssa.  
Edward tiesi jo kertoa, että hautajaiset ovat lauantaina marraskuun puolivälissä.  
Jessica joutuu ottamaan vapaaksi kaksi päivää loppuviikosta. Muutama viikko sitten Ragnhildin äiti 
kuoli vanhuuden heikkouteen. Ragnhild peri äitinsä omakotitalon, johon hän ja Martin muuttivat 
asumaan koska he ovat kyllästyneet kerrostalo asumiseen. 
 
Lisbethin hautajaisiin osallistui kaikki sukulaiset kuten siskot Aschii ja Olivia.  
Stenigit yöpyivät Hallonbon keskustassa Sokos Hotel Tegelissä koska Edwardin luona on huonosti 
tilaa, varsinkin nyt kun on muita hautajaisvieraita sekä pahimmassa iässä olevat kaksoset, jotka ovat 
juuri jättäneet taakseen vauvaiän. 
Hotelli sijaitsee Affärsgatanilla, kauppatorin ja Chipstorgetin puolivälissä. Hotellin eteläpuolella on 
Nordensgatan ja pohjoispuolella on Affärsgatan.  
 
Joka päivä Stenigit kävivät Edwardin luona ja sitten Edward kyyditsi heidät hotelliin. 
Hautajaispäivän iltana, kun Stenigit ja muut hautajaisvieraat istuivat Edwardin olohuoneessa 
keskustellen perinnönjaosta sekä muusta käytännöllisistä asioista mutta siitä ei tullut yhtikäs mitään 
koska pikku Jimmy katsoi telkkarista Topsticksin uusia seikkailuja, jossa oli hirveästi korvia särkevää 
ujellusta. Yhtäkkiä Jimmy tokaisi kimakalla lapsen äänellä: ”Helvete, vieraat turpa kiinni!” Anders 
katsoi vihaisesti poikaa, joka istui oranssinvärisen pyöreän pitkulaisen pallin päällä telkkarin edessä. 
Hänellä oli päässään langaton lasten datakypärä. Vieressä istui hänen kaksoissiskonsa Lotta, joka on 
huomattavasti rauhallisempi.  
 
Anders toivoi, että Erin antaisi tukkapöllyä tälle kurittomalle vintiölle mutta sen sijaan Erin laittoikin 
telkkarin äänen isommalle ja silitteli poikansa pellavapäätä. Anders puisteli päätään, jolloin Erin kysyi: 
”Nå Anders, pyörryttääkö sinua, mene pitkällesi?” Andersia alkoi vituttaa ja poistui olohuoneesta 
tuhisten jaloillaan tömistellen. Lattia ei tömissyt sillä se on betonilattia, vain parkettilevy betonin päällä. 
 
Anders meni ulos kävelylle, kun ei jaksanut katsella huonosti kasvatettua pentua. Hän on aiemmin 
kuullut vaimoltaan, että Erin tapaa kiroilla lastensa kuullen. 
Oikeastaan sama juttu Andersin omassa perheessäkin, sillä Jessica on oppinut rumat sanat äidiltään 
ja sitten puolestaan opettanut ne pikkusiskolleen. Edellisen vuosikymmenen lopulla, kun Stenigit olivat 
käymässä Mats-Stefanin ja Pollyn silloisella merenranta huvilalla, niin silloin vessan ovenraosta 
Jessica oli kujeillessa opettanut kolmivuotiaalle Vera-Pollylle toimintaleffasankareiden ampumista. 
Tämän Janina sattui huomaamaan ja jälkikäteen päivitteli, että jopas oli markkinat, kun sisko opettaa 
ampumisjuttuja kolmivuotiaalle ja epäili, että tämä olisi opettanut kirosanoja serkulleen, kun oli sattunut 
kuulemaan Vera-Pollyn kiroilleen. Janina tuntee siskonsa läpikotaisin, sillä hän itsekin on oppinut 
vaikka mitä tuhmaa tältä.  
 
Tänä illalla on kylmä marraskuinen ilta Hallonbossa, mutta Andersin oli aivan pakko mennä kävelylle.  
Hän käveli pitkin Filbytargatania ja samalla muisteli nuoruusaikaansa. Osa Bäckenin taloista ovat 
suurin piirtein Andersin ikäisiä eli noin 51vuotiaita. Kaikkein vanhimmat ovat satoja vuosia vanhoja ja 
sen kyllä huomaa. Talojen omistajat ovat iäkkäitä eivätkä jaksa kunnostaa talojaan ja toiseksi talot on 
liitetty UNESCON maailmanperintölistalle. Sitä Andersin on vaikea käsittää, että taloja tuolla lailla 
suojellaan. Nehän on tehty käyttöesineiksi eikä museokaluiksi. Hän toivoo, ettei ainakaan hänen 
omasta talostansa tulisi museokalua, jota ei voisi mielensä mukaan muutella. Sitten hänelle tuli 
ahdistava ajatus; kumpi tyttäristä perisi talon sitten kun hänestä ja muorista aika jättää? Tietenkin 
tyttäret alkaisivat tapella. Nuorimmaisella on paremmat liksat eli hänellä olisi vara asua Vingvägen 
kuudessa. Jessican kannattaisi asua vuokralla tai asumisoikeusasunnossa koska hän ei ole 
kiinnostunut kiinteistönhoidosta. Hän toivoo, jos molemmat tyttäret löytäisivät luotettavat poikaystävät. 
Entä jos Jessie ei syttyisi vastakkaiseen sukupuoleen vaan hänestä kuoriutuisi kivenkova lesbo. 
Sinänsä Andersilla ei ole mitään homoseksuaaleja kohtaan, sillä hekin ovat ihmisiä. Julkkis-homot 
ovat sitä paitsi hauskoja. Nuoruudessaan Anders on käyttäytynyt todella törkeästi ja lapsellisesti. 



Koulussa hän on haukkunut toisenlaisia, naismaisia koulukavereita homoiksi. Sitä hän on nyt 
jälkikäteen katunut ja toivoo, ettei ole aiheuttanut kyseisille henkilöille traumoja. Kaikkea tätä hän 
ajatteli samalla kun käveli pitkin Filbytargatania.  
Jotkut taloista herättää hänessä hassuja ja hullunkurisia muistoja kuten esimerkiksi ikkunoiden 
kivittäminen, lyhtypylväiden sammuttaminen sekä monet muut kolttoset.  
Kerran hän oli Johan Götessonin kanssa soittanut trumpettia tämän kotitalon katolla keskellä yötä niin, 
että Johanin äiti tuli kepakon kanssa ja otti poikaansa korvasta ja vei sisään ja komensi Andersin 
kotiin. Totta kai Boel sai tietää trumpetin soittamisesta keskellä yötä ja heti seuraavana päivänä 
Anders-poika sai satikutia suola piiskalla.  
Boelilla oli suolavedessä hautumassa koivuniemenherroja kurinpitoa varten. Boel oli järjestyksen 
nainen; jos haluaa lapsista kunnon kansalaisia niin silloin vain piiskaa pyllylle. Juuri tällaisen 
kasvatuksen hän itsekin on saanut omalta äidiltään.  
Aluksi hän oli ankara miniöitään kohtaan, varsinkin kaupassa Boel arvosteli heidän työnsä tuloksia ja 
käski muun muassa täyttää hyllyt uudestaan sekä uudelleen hinnoitella, jos esimerkiksi hintalapusta 
puuttui pilkku tai se näkyi heikosti. Tämän vuoksi miniät kutsuivat anoppia Bossaniksi.  
 
Anders käveli Johanin matalan punatiilisen talon ohitse, joka sijaitsee mutkan takana Edwardin talolta. 
Mutkasta on ollut monena kesänä hyödyksi niin, etteivät Götessonit heti huomaisi heidän tulleen 
kaupunkiin. Silti aina vaan Birgit sai tietää Stenigien saapumisesta, sillä hän tuntee monta 
juoruämmää sekä katsoo silmäkovana Facebookista, jos sinne ilmestyisi kirjautumismerkintä.  
 
Annki on innokas Facebook kirjoittaja. Jessica puolestaan tuottaa sisältöä suvun videosivustolle.  
Joskus Stenig Playssä on häiriöitä, jolloin tulee kummallinen virheilmoitus; Houston, we have a 
problem! Anders ja Jessica eivät käsitä yhtään mistä virheilmoitus johtuu, ehkä ylikuormituksesta, sillä 
sivulla käy paljon vierailijoita. Janina, perheen todellinen hakkeri, on yrittänyt ratkaista kyseisen 
virheilmoituksen ongelman mutta tuloksetta. Ehkä virheilmoitus tulee nettioperaattorilta. Operaattori on 
vanha kunnon Telia Telecom. Takkipuhelimissa on eri operaattorit. Jessicalla ja vanhemmilla on DNA. 
Janinalla on Badvikens server.  
 
Badvikens Serverin omistaa Rutgerssonin kaksoispojat, jotka ovat osakkeilla rikastuneet ja ajelevat 
leuhkasti hienolla keltaisella sähkökäyttöisellä Lamborghinilla. He asuvat Centstadissa ja Monacossa. 
Badviken Server omistaa myös sähköpostipalvelu Yihuu:n. Jessicalla on ilmainen Yihuu! 
Sähköpostitili, jota hän käyttää nettiostoksiin niin, ettei tarvitse jakaa virallista sähköpostiosoitetta.  
 
Anders pysähtyi Johanin portille ja mietti kuumeisesti, jos kävisi kylässä mutta päätti olla menemättä, 
kun huomasi ulko-oven edustalla tyhjiä olutkoreja, joista päätellen lapsuuskaveri saattaisi olla 
olutpöhnässä. Ei olisi soveliasta tavata kaljaveikkoa anopin hautajaispäivänä.  
Julkisivulla ei ole minkäänlaista aitaa. Takapihalla on vihreä lankkuaita, joka erottaa pihapiirin 
luonnontilassa olevasta puistikosta. Puistikko on Tihisnäsin teollisuusalueen ja Bäckenin välissä.  
Anders katsahti Götessonien naapuritaloa, jossa ilmeisesti yhä asuu Skinnarpin perhe. Pintapuolisin 
hän tietää Bengtin, muttei osaa aavistaakaan, että suhteen alkuaikoina äijä oli nussinut Annkia tai 
toisin päin niin, että heillä on salainen poika. Anders on monena kesänä pistänyt merkille, että vaimo 
hiljenee joka kerta, kun he kävelevät kohti Götessoneja eikä edes vilkaise Skinnarpien taloa.  
 
Anders kääntyi sivukatu Kopsgatanille, joka menee Ehngatanille, jonka varrella asuu muun muassa 
Mike ja Mary. Kadun länsipäässä on Ollen entinen kauppa. Siitä eteenpäin katu muuttuu 
Västvägeniksi.  
 
Kaupan aukioloajat sen kuin lyhenee koska kaupalla menee huonosti. Anders katsoi näyteikkunasta 
sisään. Osa ikkunoista on laitettu umpeen.  
Sisällä seisoi hopeanvärisiä telaketjuilla varustettuja myyntirobotteja, jotka olivat parkkeerattu 
seinänviereen koska kauppa oli siltä päivältä suljettu. Anders tietää, että kauppa on yhä Stefan 
Påsessonin omistuksessa, joka suunnittelee luopuvansa kaupasta ja muuntaa kauppatilat asunnoksi 
ja itse muuttaa siihen. Hän omistaa Laxaren kaupunginosassa ICA Market Resmannen ruokakaupan. 
Tästä Anders on kuullut Felixiltä, joka pitää säännöllisesti yhteyttä Stefaniin sekä muihin Hallonbon 
tuttaviin. Anders on aivan liian laiska olemaan sosiaalinen.   
 
Kaupalta Anders talsi naapurikorttelille, Västvägenin suulle, jossa on yhä valkoinen matala paritalo, 
jonka hän ja Felix olivat yhdessä omistaneet 2960-luvulla. Hänelle muistui mieleen se kesäpäivä, 
jolloin hän ja Kjell olivat heittäneet vaimon viihderobotin Felixin päälle, kun tämä oli ottamassa 



aurinkoa, jolloin Felix alkoi kiroilla kuin miehet auto remontissa. Silloin Annkin raskaus oli viimeisillään 
ja odotti Jessicaa. Vuosi oli 2969. Onneksi robotti oli hyvin kevyt, suurin piirtein kissan kokoinen.  
Oho, miten aika rientää, ajatteli Anders Stenig, ja kääntyi takaisin Edwardin talolle. Hän toivoi, että 
kuriton pentu olisi saatu kuriin. Heti kun hän avasi ulko-oven, niin silloin Lotta kysyi: ”Onko mörkö?” 
johon Anders naurahti: ”Ei ole mörkö… nyt sinä ja Jimmy saatte poseerata oikein kauniisti, sillä minä 
aion filmata teitä multimediakameralla!” Kaksoset asettuivat olohuoneen panoraamaikkunan eteen 
poseeraamaan. Ulkopuolella näkyi valkoinen hanki. Ikkunan takana on pieni terassi, jossa nyt ei 
tarkene istua.  
 
Sillä välin, kun Anders oli iltakävelyllä, niin Annki oli sisarustensa kanssa jakanut äidin rahat. Ei siinä 
ollut kovinkaan paljon kahisevaa koska suurin osa on mennyt hautajaiskuluihin. Lisbethilla on paljon 
valokuvia; perinteisiä paperi- ja digikuvia. Digikuvat on varmuuskopioitu CD-rompuille sekä USB:lle. 
Lisbeth on nimennyt muistitikut laivojen mukaan. Yksi muistitikku on nimeltä Jet Sally ja toinen on Jet 
Symphony, vaikkei olekaan kulkenut kyseisillä katamaraaneilla. Hän on nähnyt videokuvia kyseisiltä 
aluksilta jotka muun muassa Jessica on filmannut ja laittanut videosivustolle. 
 
Lisbethilla oli myös hieno blogi Lillnysta rutan sivustolla. Blogi päätettiin yhteisymmärryksessä säästää 
tuleville sukupolville. Fredrik lupasi ottaa videosivuston vastuulleen. Hän tulee tuottamaan siihen 
paljon sisältöä kuten livelähetyksiä. Lillnysta rutanin palvelin päätettiin sijoittaa Edwardin 
vastarakennettuun autotalliin, kun siellä on eniten tilaa. 
 
Hautajaisissa Fredrik kertoi Andersille ja Annkille, että kesällä hän matkustaa Ghanaan opiskelemaan 
Ebola sairaudesta ja sitten muuttanee Centstadiin, nimittäin hänet on luvattu palkata Skandinavian 
suurimpaan yksityissairaala Johnk Hospitaaliin.  
Jessica kuunteli sivukorvalla ja oli rakkaudesta mykkänä. Hän ajatteli itse mielessään, että olisi kiva, 
jos serkkupoika muuttaisi Tvåstadiin ja aloittaisi Brålandan sairaalassa. Sitten hän pohti mitenhän 
serkku reagoisi, jos tietäisi, että heillä on yhteinen lapsi mutta toisaalta siitä ei olisi mitään merkitystä, 
sillä hänhän on adoptoinut lapsen salanimellä. Nyt häntä hieman kadutti, kun oli luopunut lapsesta, 
hänen ja Fredrikin yhteisestä lapsesta. Missähän poika mahtaa olla tällä hetkellä, ajatteli Jessica 
samalla, kun suloinen Fredrik istui pöydän päädyssä, hänen oikealla puolellansa. Koko ajan oikeaa 
käsivartta nyki halaukseen.  
 
 
 
Seuraavana päivänä Stenigit lähtivät kotimatkalle koska heillä on työhoidettavana eikä ole vara olla 
päiväkausia vapaana, sillä VGM:llä on työtahti kiristynyt entisestään. Enää ei ehdi kirjoitella 
kertomuksia eikä tehdä käsitöitä. Jopa korjaajaosastolla on paljon kiireitä. Teollisuusrobotteja pitää 
olla jatkuvasti huoltamassa ja kiillottamassa. Hanskalokeroihin tulevat paperilehtiöt pitää huolellisesti 
nitoa.  
 
Jessicankin on hyvä olla niin paljon töissä kuin mahdollista, jotta esimiehet näkisivät kuinka ahkera ja 
rehti työnainen hän on.  Varsinkin nyt kun Olga ja Robert ovat sairaslomalla, niin osastolla tarvitaan 
apua. Jessica osaa paremmin työtehtävät kuin sijainen.  
Ainoa ei-toivottu juttu, jonka Jessica viime aikoina tehnyt työpaikalla, on S-L Safetyn 
sähköpostiosoitteen laittaminen roskapostilistalle. Tämän hän tekee kostaakseen muutama vuoden 
takaisen robottivälikohtauksen kauppakeskus Överbyn ulko-ovella sekä yrityksen rahakavalluksen, 
joka ei ole paljastunut viranomaisille, kun yhteiskunta luottaa sokeasti tähän monikansalliseen 
vartiointi- ja turvallisuusyritykseen.  
 
Muutenkin Jessicaa vituttaa kyseinen firma, kun heidän robottiteknikkonsa ovat aivan liian leuhkoja 
sekä ovat kavaltaneet pankkiautomaattirahat. Kavaltamisesta firman teknikot eivät joutuneet kiinni 
koska poliisi luottaa liikaa tähän monikansalliseen turvallisuusyritykseen. Jessica on melko varma, että 
juuri S-L Safety on rahavarkauden takana. Hänessä olisi rikostutkijan ainesta mutta harmi vaan, kun 
neiti Stenigillä on spesiaalikoulutausta eli hänellä ei ole mahdollisuuksia aloittaa poliisiopistossa.    
Jessicaa todella ärsyttää, kun kaupungilla lähes jokaisessa ikkunassa ja ovessa on S-L Safetyn 
logotarrat. Jopa Informationsservice-osaston sinisessä metalliovessakin on yrityksen tarra sekä 
viivakoodi, jota Jessica on diskreetisti naarmuttanut, ettei robottiteknikot pystyisi tehdä 
kierroskirjautumista. Kokonaan hän ei uskalla viivakoodia sekä tarraa poistaa, kun siitä 
todennäköisesti nousisi hyrskyn myrsky.  
 



Nyt kun hän on kahdestaan Eric Kurdianin kanssa osastolla, niin hän vaivihkaa laittoi S-L Safetyn  
IP-osoitteen roskapostilistalle ja huolellisesti pyyhki kyseiset näppäimet, ettei jäisi sormenjälkiä. 
Jessica alkaa olla hyvin taitava sähköpostipalvelimen käytössä. Hän ei ihan vielä osaa 
päiväraporttitulostusta mutta liiankin hyvin roskapostin estotoiminnon sekä IP-osoitteiden hävittämisen.  
Kukaan ei osaa aavistaakaan, että minkä takia vartiointiraportit eivät ole menneet Matilda Björkille.  
Esimiehillä on ennakkoluuloja toimintarajoitteisten kyvyistä ja tässä tapauksessa siitä on Jessican 
kannalta hyötyä. Kaikki olettavat tämän olevan tumpelo tietotekniikassa, vaikka on käynyt 
robottikursseilla mutta nehän ovat toimintarajoitteisille räätälöityjä.  
 
Jouluaattona Janina kertoi, että ensi vuonna hän lähtee työmatkalle Japaniin koska Tvåstad Robot 
avaa Tokioon tytäryhtiö, Robotas Inc. Yritys tähtää Japanin markkinoille. Janina on ainoa, joka osaa 
sujuvasti esperantoa, joka on Japanin toinen virallinen kieli. Japani on tätä nykyään kolmikielinen; 
japani, esperanto ja englanti. 
Parhaillaan hän odottaa työlupaa sillä hän tulee asumaan Japanissa kaksi vuotta, jotta tytäryhtiö 
saataisiin pystyyn ja sitten firmaa alkaa johtaa Jill Port.  
Janina itse ei halua muuttaa pysyvästi Tokioon koska siellähän esiintyy silloin tällöin maanjäristyksiä, 
ja toiseksi hän vierastaa japanilaisten metkuja, kuten hän itse on asian ilmaissut. Häntä alkaa 
kyllästyttää Tvåstad Robot Oy:n jatkuvat yritysostot. Heti, kun löytyisi parempi työpaikka, niin hän 
vinkuen vaihtaisi duunia. Tästä hän ei aio sanoa sanaakaan nykyiselle työnantajalle.  
 
Tapaninpäivänä Jessica oli töissä koska osastolla on alimiehitys. Olga ja Robert ovat sairaana, 
kopiointiteknikot saivat vapaaksi koko joulun- ja uudenvuodenpyhät. Niin surkeita ovat kanslian pomot, 
kun myöntävät liian helposti vapaata, vaikka onkin alimiehitys. Kopiointipalvelu ja informationsservice 
kuuluvat samaan tulosyksikköön eli molempien osastojen tulee auttaa toisiaan tarpeen tullen. 
Kopiointiteknikoita ärsyttää se, kun Olgan ei koskaan tarvitse opetella kopiointia ja tuskin oppisikaan. 
Hän todennäköisesti rykisi koneet epäkuntoon, kuten Lena on monesti todennut.  
 
Kaiken kukkuraksi kanslian esimiehet rikkovat lakia, kun antavat palkkatukityöläisen olla yksin 
osastolla. Jessicalla ei ole mitään sitä vastaan, että on töissä välipäivinä koska silloinhan on 
rauhallisempaa ja palkkakin on hieman suurempi.  
Allan Ahlqvist auttoi iltapäivällä sähköpostipalvelimien koodauksessa sekä päiväraporttien 
tulostuksessa mutta vain yhtenä päivänä sillä hänelle pukkasi hirveä nuhakuume ja jäi sairaslomalle, 
jolloin kansliapäällikkö Suffel Jackson-Mörkås auttoi häntä. Kaikki meni kuin rasvattu salama.  
 
Vuosi 3000 
Eräänä tammikuisena päivänä Allan Ahlqvist ilmoitti alaisilleen suru-uutisen; webmaster Robert Kopp 
on poistunut tästä maailmasta. Hän menehtyi keuhkosyöpään, sillä tämä harmaatukkainen 64vuotias 
tukevahko mies oli kova sähkötupakan öyhyyttäjä. Hän saattoi polttaa jopa neljä sähkötupakkaa 
samaan aikaan mutta nyt hän on polttanut sen vihoviimeisen sähkiksen. 
Kopiointiteknikot ja Olga osallistuivat Robertin hautajaisiin. Jessica ja Eric olivat töissä koska osastoa 
ei oikein voi sulkea kesken työpäivän. Jos vaikkapa sähköpostipalvelin poksahtaisi kesken kaiken, niin 
silloin kaupungintalo olisi pulassa, kun sähköposti ei mene perille. Vielä kukaan ei ole reagoinut, kun 
S-L Safetyn sähköposti ei kulje suuntaan eikä toiseen. 
 
Eric on niin kauan osastolla, kun Olga on sairaslomalla. Todennäköisesti hän palaa joskus maaliskuun 
puolivälissä ja silloin hän on vain puolipäivää, jotta selkä paranisi kunnolla.  
Nyt rouva Lindberg lepäilee kotona ja käy selkäklinikalla. Häntä stressaa, kun Jämtlandin blondi on 
työpaikalla kanana tunkiolla.  
 
Kuun lopulla Nico Kurdian oli työharjoittelussa informationsservice-osastolla. Jessica tunsi, kuinka 
munasolu alkoi aktivoitua mutta onnistui pitämään ihastuksensa salassa. Hän ei tiedä kuinka Eric 
reagoisi, jos hän alkaisi flirttailla pojalle, joka on vasta 17vuotias. Aivan varmasti Ericin mursunviikset 
olisivat nousseet pystyyn ja Elisan rinnat olisivat nytkähtäneet pystyyn.  
 
Kotona huoneessaan Jessica sanelee hiljaisella äänellä hassuja kertomuksia. Hän on luomassa 
romaania, joka perustuu kopiointiteknikoiden kanssa käytyihin ikikeskusteluihin.  
Kertomuksessa hän itse esiintyy nimellä Jörgen Eld eli kääntänyt kaiken päälaelleen; miespuoliset hän 
on muuntanut naisiksi ja päinvastoin. Hän katsoo netistä, että kuinka jätkät ajattelevat eri tilanteissa.  
Jessican on pakko luoda kertomuksia vanhemmiltaan salassa koska kertomuksista heille tulisi mieleen 
Mellerudin potkut, vaikka siitä on kulunut melkein kymmenen vuotta. Perheessä se on lyhyt aika, sillä 



yhä Jessie tekee outoja, kuten esimerkiksi örisee. Jos hän olisi jättänyt örinät ja lapsellisuudet pois, 
niin silloin ehkä olisi helpompi esitellä kertomukset isälle ja äidille.  
Joskus isä ja äiti ovat kuulleet supatuksia tyttärensä huoneesta, jolloin he ärähtävät, että mitä ihmettä 
tyttö oikein supattaa itsekseen. Totta kai he tietävät tyttären tietokoneen saneluohjelmasta ja juuri se 
huolestuttaa heitä. Ajatella jos tyttö sepittäisi kertomuksiaan työpaikallakin ja sitten olisivat taas potkut 
käsillä. Töissä hän ei todellakaan sepitä koska pelkää Ragnhildia. Todennäköisesti Lilja alkaisi pantata 
kertomuksia painostus mielessä.  
 
Jessican ensimmäinen kertomus, Gumma Gummesson, on jo valmis. Heti Mellerudin potkujen jälkeen 
hänen oli pakko tehdä kertomuksessa muutoksia; poistaa ne kohdat, joita oli kirjoittanut 
pikkulappusiin. Kertomuksen hän on tallentanut pilvipalveluun salauksineen päivineen. Ainoastaan 
serkut pääsevät hänen kertomussivulleen, joka on Stenig Playssä. Serkkujen isät ja äidit sekä hänen 
omat perheenjäsenensä eivät pääse kertomussivulle.  
 
2980-luvun lopulla hän tilasi jämtlantilaista tietotekniikka lukulaitelehti, Mikrobitten, jonka tilaajaetuna 
saa neljä kotisivua sekä yhtä monta sähköpostiosoitetta. Kuluneen vuosikymmenen alussa hän lopetti 
lukulaitteen tilauksen, kun siinä ei enää ollut Ullet pelikonsoliasoita. Hän uudelleen tilasi muutama 
vuosi sitten, kun huomasi lukulaitteen olevan jälleen ajankohtainen. Aikaisemmin hänellä ei ollut 
kotisivua Mikrobittenin palvelimella mutta nyt hän sellaisen kyhäsi, kun koneessa sattuu olemaan 
helppokäyttöinen kotisivusovellus.  
Kotisivut hän nimesi JS Direktiksi. Sinne hän alkoi siirtää kertomuksensa, jotta Stenig Playhin tulisi 
enemmän tilaa. Totta kai JS Directin kertomussivun hän salasi lähisukulaisilta paitsi serkuilta. 
 
Ehkä isä ja äiti pitäisivät kertomuksista, on Jessica monesti vatuloinut mutta harmi, kun Mellerudissä 
sattui melkoinen lapsus. Siitä hän ei ole päässyt yli. Potkut haittaavat hänen kirjailijanuraansa. Hän 
myös pohtii, että kuinka vanhemmat ja muut sukulaiset reagoisivat kertomuksissa oleviin henkilöihin. 
Jokaisen henkilön takana on todellinen ihminen, tosin eri nimellä mutta todennäköisesti olisi helppo 
tunnistaa itsensä. Äiti todennäköisesti huolestuisi, että kuinka esimerkiksi Polly reagoisi hahmoonsa, 
joka on miespuolinen. Myös äiti on miespuolisen roolissa ja isä on vastaavasti naispuolinen. 
Pikkusiskosta on tullut Jörgenin veli. Lisäksi Kaikki nämä vuodet kertomuksessa vilisee tarinoita koko 
suvusta, sukulaisten avioeroista, mummojen ja ukkien kuolemista sekä Pollyn levytyksistä. Hän on 
sanellut myös omista ihastumisistaan koulukavereihin ja Nisseihin. Nisset hän on muuntanut Ninoiksi.  
Nyt parhaillaan hän sanelee ja osittain kirjoittaa uutta Kaikki nämä vuodet kertomusta, joka sijoittuu 
nykyaikaan. 
Jessica kirjoittaa myös kauas tulevaisuuteen sijoittuvaa kertomusta, jossa hän itse esiintyy nimellä 
Johan Grusen. Tulevaisuuskertomuksella ei vielä ole nimeä, vaan kantaa päähenkilön nimeä. Pian 
hän rakastui tähän fiktiiviseen nimeen eli omaan itseensä. Johan-nimi alkoi pikkuhiljaa saada ihmeitä 
aikaan, sillä nimi puhdistaa hänen ajatuksensa Johanne-tapauksesta. Toivon mukaan ajatukset 
puhdistuisivat paska-assosiaatioista, kuten hän tapaa vatuloida samalla, kun hiljaisella äänellä 
sanelee Johan Grusen kertomustaan. Kunhan vaan vielä pääsisin eroon Inger Bulle assosiaatiosta, 
pohtii hän.  
Hän luo kaikista kertomuksistaan kaksi kieliversiota; Länsi-Götanmaan ja Jämtlandin murteella. Lisäksi 
hän yrittää kääntää kertomuksensa englanniksi ja esperantoksi. Netistä hän yrittää etsiä käännöksiä 
sanoille ja ilmaisuille, joita hän ei osaa.  
Hänellä on vilkas mielikuvitus ja osaa luoda hauskoja kertomuksia, harmi vaan, kun ei uskalla niitä 
esitellä vanhemmilleen. Kirjoittaminen on hänelle kuin varaventtiili, ettei tarvitsisi juosta psykiatrilla 
keventämässä sydäntään. Bullen-tapauksesta hän ei kykene luoda kertomuksia, kun jo ajatus 
örisyttää.  
Muutaman kerran hän on ottanut kertomuksensa mukaan työpaikalle ja antanut Ragnhildin lukea 
valvovan silmän alla, jotta saisi palautetta. Ranglin mielestä Jessicalla on ihana mielikuvitus. 
Kertomuksissa on mukavia oivalluksia ja vanhoja jämtlantilaisia sanontoja, jotka hän tehostaa Länsi-
Götanmaan murteella.  
Kertomuksessa hän on vaihtanut myös työkavereiden sukupuolet ja nimet. Ragnhildista tuli Roger. 
Lenasta tuli Lennart ja Robert-vainaa on nimellä Rose-Marie ja Olga on Olle.  
Kopiointiteknikoiden mielestä juuri ne kohdat, joissa he itse esiintyvät, ovat hauskimpia, ja kehottivat 
jatkamaan kertomuksen tekoa. Kertomukseen tulee kaikki mitä työpaikalla on tapahtunut ja mitä siellä 
on sanottu. Jessican tarinoita voisi käyttää jopa kopiointi- ja informationsservicen 
toimintakertomuksina, kun viralliset toimintakertomukset ovat tylsää luettavaa. Kertomusta ei kannata 
antaa Olgan luettavaksi koska todennäköisesti tämä vain pahoittaisi mielensä ja vetäisisi herneen 



nenäänsä.  
 
Eräänä talvipäivänä Lena löysi informationsservicen nurkasta sinisen muovilaatikon, johon Olga oli 
kerännyt kaikenlaista pikkuromua kierrätyshuoneelta. Lena kiinnitti huomiota erääseen lukulaite-
esitteeseen, joka käsittelee jokakeväistä miesten hölkkätapahtumaa Mansruset. Lukulaitteen oikeaan 
yläkulmaan Olga on kirjoittanut hänelle tyypillisellä liioitellun huolellisilla suorilla kirjaimilla; Bertil ”muru” 
Olsson, Reseption. Lenaa alkoi naurattaa, ja näytti esitettä työkavereilleen. Hän vitsaili: ”Mitähän Boris 
mahtaisi tuumata, jos tietäisi, että mitä akka hommaa töissä ja silloin varmasti Lindbergeillä olisi 
perheväkivaltaa!” Lena laittoi lukulaitteen takaisin laatikkoon, ettei Olga huomaisi, että hänen 
laatikkoansa on pengottu. Todennäköisesti Jessica joutuisi epäilyksen kohteeksi, kun tällä on tapana 
järjestellä paikkoja. 
 
Päivittäin Jessica pitää vaivihkaa silmällä sähköpostipalvelimen roskapostisuodatinta, että onko 
turvayrityksen IP-osoite yhä listalla. Hän toivoo, että kunta kyllästyisi S-L Safetyn mahdollisiin 
valituksiin, ettei sähköpostiin ole vastattu ja sitten vaihtaisi yritystä. Hänelle kävisi ihan mikä tahansa 
turva-alanyritys paitsi nykyinen. Hän toivoisi S-L Safetyn tilalle Group4-Hawkin, jolla on mahtavan 
näköinen lennokas haukkalogo.  
 
S-L Safetyn aluekonttori on Bobbyhillissä, Trampgatanilla. Kun Jessica käy Bobbyhillissä ja hänen 
silmiinsä osuu S-L Safetyn neonvalot, niin silloin hänet valtaa valtaisa vitutus ja haluttaisi polttaa koko 
paskan maan tasalle, mutta sitä riskiä hän ei uskalla ottaa. Parempi niin. Hän haluaisi trampata koko 
puljun ja itse mielessään ajattelee, että kadulla on osuva nimi.  
 
Maaliskuun lopulla Olga Lindberg palasi takaisin työelämään mutta vain puolipäivää, ettei selkä 
rasittuisi. Eric on niin kauan, kun Olga on puolipäivää ja sitten pitää alkaa etsiä uusi työpaikka.  
Robertin kuoleman aikoihin kunta päätti, että informationsservice-osastolla tulee olla vain yksi virka 
sekä Jessica aputyttönä. Näin Tvåstadin kaupunki pyrkii säästämään.  
Nyt toistaiseksi Eric on epävirallisesti Robertin seuraaja. Kopiointiteknikot toivovat, että Olga saisi 
potkut ja hänen tilallensa palkattaisiin pysyvästi Jessica ja Ericin sijaisuus vakinaistettaisiin.  
 
Pian Eric oppi tuntemaan Olgan ja tämän kummallisuudet kuten esimerkiksi päivittäisen rykimisen. 
Kun esimerkiksi Olga työntää sähköpostipalvelimien varaosakärryä, niin silloin hän tapaa päristä ihan 
kuin pikkulapsi leikkii autoilla. Ericille alkoi valjeta kopiointiteknikoiden puheet rouva Lindbergin 
kummallisuuksista.  
Muutaman viikon Olga kulki hydraulisten kainalosauvojen avulla ja sitten pikkuhiljaa selkä alkoi 
vahvistua. Kainalosauvassa oli pullon pidike, johon Olga oli laittanut kivennäisvesi pullon. Lena tapasi 
vitsailla, että pullossa taitaa olla hieman vahvempaa nestettä kuin pelkkää vissyä. 
Muutaman viikon kuluttua Olgan selkä oli jo sen verran parempi, ettei enää tarvinnut kainalosauvoja. 
Sitten alkoi uudelleen pomoleikki.  
 
Tvåstadin kaupungintalon käytävillä vartioi hopeanvärisiä S-L Safetyn vartiointirobotteja. Jessicaa 
ärsyttää robottien kyljessä olevat S-L Safetyn logot, kolme punaista palloa vierekkäin mustalla 
pohjalla, muttei sille mahda mitään. Työpaikalla ei parane mennä tarroja tuhrimaan. Yrityksen IP-
osoitteen laittaminen palvelimen mustalle listalle oli ainoa juttu, jonka hän uskalsi tehdä. Se on helppo 
kiistää ja laittaa tarvittaessa sijaisen piikkiin, että tämä olisi erehdyksissä laittanut väärän osoitteen 
roskapostilistalle, kuten Jessica on monesti itse mielessään pohtinut. 
 
S-L Safetyn väki on alkanut ihmetellä, kun kaupungintalolta ei tule palautepostia. Firma lähetti 
muutaman kerran koemielessä tavallisen postin mukana mainoskyniä. Jessica huomasi 
paperikirjeetkin ja vaivihkaa vei ne paperisilppuriin. Vessassa hän hiekkapaperilla hioi kynistä firman 
logot pois, ettei kukaan saisi tietää niiden tulleen perille. Kotiin hän ei kehdannut viedä kuumia kyniä 
vaan vaivihkaa levitteli niitä ympäri taloa. Punaisista geelikynistä näkee selvästi, että niiden pintaa on 
hiottu mutta S-L Safetyn logoa ei enää näy.  
 
Kummallista kun kukaan ei hoksaa tutkia sähköpostipalvelimen roskapostisuodatinta. Ehkä kaikki 
luottavat palvelimen sekä osaston henkilökuntaan. Tämä osoittaa vain sen, että kunnalla on erittäin 
huono tietoturvallisuus, kun toimintarajoitteinen nainen onnistuu laittamaan turvayrityksen IP-osoitteita 
roskapostituslistalle. Jessicaa ei kukaan osaa epäillä ennakkoluulojen vuoksi eli tässä tapauksessa se 
on hänen onnensa. Kerrankin spesiaalikoulun ennakkoluulosta on hyötyä.  
 



S-L Safety alkoi lähettää vartiointirobottien raportit CD-rompuilla, mutta nämäkin Jessica huomasi ja 
laittoi Cd-levyt muovisilppuriin. Yhden Cd-levyn hän otti kotiin kahvikupin aluseksi.  
Päällyskirjekuoren hän laittoi paperisilppuriin ja osa kirjekuorista hän laittoi takin taskuun. Töiden 
jälkeen autolle kävellessä hän sirotteli paperisilput katujen varsille.  
 
S-L Safetyn variointiraportit menevät digitaalikonttorin Svea Vesthallille, joka puolestaan välittää ne 
turvallisuuspäällikkö Matilda Björkille. 
 Nyt vuoden sisällä S-L Safetyn kaikki sähköpostit ovat menneet roskapostisuodattimeen. Kerran 
kuussa Jessica on kaikessa hiljaisuudessa tyhjentänyt roskapostisuodattimen, jolloin suodattimen 
sisältö on mennyttä. Lisäksi hän huolellisesti pyyhkii roskapostisuodattimen nappulat, ettei jäisi 
paljastavia sormenjälkiä. Jessica on ajatellut, että ehkä S-L Safetyn ukkelit saattavat iltaisin käydä 
tarkistuskäynnillä informationsservice-osastolla.  
 
Keväänkorvalla koulupostin jakaja Svea Feivik sai uusia työtehtäviä, jolloin koulujen postia alkoi jakaa 
hänen kaimansa Svea Jonsson. Hän on ajoittain äkeämpi kuin edeltäjänsä. Kopiointiteknikot ja Olga 
tapaavat hieman kiusoitella rouva Jonssonia. Tässä päivänä eräänä hän osti Telia Telecomin 
kansanosakkeita, niin silloin Ragnhild ja Olga kiusoitellen kysyivät, että miten menee Jonsson 
osakkeiden kanssa, johon Svea tuhahti: ”Ime munaa!”  
  
Toukokuun lopulla kaupunginkanslia tarjosi alaisilleen kesäjuhlan pienessä mutta viihtyisässä 
kesäravintolassa, joka sijaitsee kanavasaareke Spiköllä, Göta joen ja liikennekanavan välissä.  
 
Kaikki kanslian työntekijät istuivat lasiterassilla syöden häränfileetä lohko perunoiden kera.  
Aluksi Ragnhild yritti ylipuhua Jessican järjestämään hänelle kyydin kotiin mutta hän ehti ottaa pari olut 
ryyppyä niin, ettei hänestä ollut kuskiksi, niinpä Ragnhild soitti avomiehelleen. Tietenkin Ragnhild 
vinoili Jessicalle koko loppu illan: ”Sinä olet kyllä melkoinen vittu naiseksi, kun heti alat juomaan 
kaljaa, kun pitäisi olla kuskina parhaalle työkaverille, tämän minä kyllä muistan!” ja puisteli päätään 
niin, että hänen harmaita hiuksiansa tippui häränfileen sekaan. Jessica yritti selittää: ”Kuules, en minä 
vittuillakseni juo kaljaa, ihan vaan rentoutumisen vuoksi, sillä täytyyhän minunkin edes joskus vetää 
perseet olalle.” Kopiointiteknikoita alkoi kovasti naurattaa blondin hassun härski repliikki.  
Jessica ei osaa aavistaakaan, että kuinka hän saa vuosikymmenen lopulla kuskata tulevia 
työkavereitaan sinne tänne, mutta eipä mennä asioiden edelle. Hän ei myöskään osaa aavistaa, että 
millainen hapankauhu hänelle kehittyy tulevista työkavereista. Nyt hänellä ei ole sellaista mutta 
hätääntyy heti kun kopiointiteknikot leikillään painostavat. 
 
Illan aikana Lena joi monta tuopillista Power olutta niin, että loppu illasta oli jo melko huppelissa ja 
taputteli miespuolisia tarjoilijoita takapuoleen.  
Kun Lena kävi vessassa, jonne on pääsy rakennuksen ulkopuolelta, niin silloin Jessica vinkkasi 
hänelle, että vessanovea vastapäätä on tavarakontti täynnä olutkoreja.  
Tietenkin vessakäynnin jälkeen känninen olutystävä kurkisti tavarakontin avoimesta luukusta sisään ja 
otti muutaman olutpullon, jonka hän antoi Jessicalle ja Ragnhildille. Ragnhild kulautti hetkessä oluet 
valtavaan vatsaansa ja röyhtäisi päälle. Jessica laittoi olutpullon olkalaukkuunsa, jonka hän aikoo 
juoda kotona nukkumaan mennessä.  
Ravintolassa hän joi olutta hyvin varovaisesti, joka huvitti Lenaa: ”Jessie, sinä olet kyllä verraton, kun 
juot nenällä!” ja puisteli päätään.  
 
Kello yhdeksän maissa suurin osa seurueesta lähti kotiin, joiden joukossa Jessica, Ragnhild ja Olga. 
Lena jäi vielä joksikin aikaa iltaa viettämään eikä seuraavana päivänä kyennyt muistamaan kuinka oli 
päässyt kotiin. Todennäköisesti hän oli ottanut taksin tai soittanut avomiehelleen.  
Lena jäi katsomaan paikalla ollutta trubaduuri Anna Bandia. Anna Band tulee Lilla Edetistä ja hänen 
esikoishittinsä on nimeltä Slättbo, joka kertoo hänen nuoruudestansa, jolloin oli sammuttanut 
ystävättärien kanssa katuvaloja. Toinen kappale on nimeltä Misha, joka kertoo nynnystä jätkästä.  
 
Kukkapensaan takaa Jessica soitti äidille ja pyysi tulla hakemaan. Hän kehotti tulla Hotel Scandic 
Swanian edustalle, ettei Ragnhild näkisi, jolloin olisi vaarana, että hän pyytäisi kyydin Mellerudiin. 
Jessica ujostelee silmälasejaan, kun äiti on läsnä eikä osaa olla ilman rillejä työkavereiden läsnä 
ollessa.  
 
Heinäkuussa oli Vera-Pollyn konfirmaatiojuhla Falkenbergin jämtlantilaisessa kirkossa, joka sijaitsee 
aivan kaupungin keskustassa. Kirkkoa vastapäätä on suuri konferenssikeskus Meeting Castle, joka 



muistuttaa hyvin paljon linnaa tai paremminkin palatsia. Tavallaan se onkin palatsi, sillä 
konferenssikeskuksen tiloissa on rikkaiden ja vapaamuurarien juhlapalatsi, samanlainen, jonka 
aktivistit räjäyttivät menneen vuosisadan alussa Hallonbossa. 
 
Jämtlantilainen kirkko on rakennettu punaisista tiiliskivistä. Julkisivulla on suuri valotaulu, jossa näkyy 
kaikkien rippilasten kuvat, joiden joukossa Vera-Polly.  
Kirkkoon he menivät maanalaisella, joka on falkenbergiläisten suuri ylpeyden aihe. 
Keskustan metroasemalla ja kirkossa Jessica filmasi paljon multimediakamerallaan, ja sitten illalla 
huomasi kauhukseen, ettei kamera ollutkaan päällä koska akku perhana oli unohtunut autoon. Hän ei 
ajatellut, ettei filmauksen merkkivalo pala. Hän oletti, että kamera oli päällä. 
Jessicaa alkoi vituttaa niin paljon, että rääkäisi ilmoille ruman sanan. Annki ja Anders toruivat tytärtään 
ja kehottivat käyttäytyä hyvin nyt kun Janina on muuttamassa Japaniin ja tämän asunto jää Jessicalle. 
Jessicalla on kultainen mahdollisuus muuttaa omaan, mutta hänen pitää skarpata rankasti tai muuten 
saisi häädön.  
 
Tätä nykyään Stenigeillä on huippumoderni matkailuauto, hieman pienempi kuin edellinen. Auto on 
merkkiä Volkswagen Katalonia 3.1. Autossa on huippumoderni nettiliittymä sekä talousrobotin 
latausyksikkö mutta käytännössä robotti ei oikein mahtuisi liikkumaan tässä pienessä matkailuautossa.  
Jessica nukkuu ohjaamon yläpuolella olevassa nukkumatilassa. Heti kun hän on ryöminyt 
makuutilaan, niin silloin hän riisuu yöpaidan ja nukkuu rinnat paljaina. Hän yrittää totutella olemaan 
ilman paitaa eli läskisillään, jotta tämä kirottu läskirumba poistuisi.  
Anders ja Annki nukkuvat alapuolella koska he yleensä heräävätkin aikaisemmin; Annki nousee 
aikaisin aamulla tupakalle, kun tupakkahammasta alkaa pakottaa. Hän on siirtynyt miedompiin 
Tupolev500 sähkötupakka patruunoihin. Annki yrittää lopettaa tupakoinnin mutta se on vaikeaa koska 
tytär jatkuvasti örisee ja huimuilee. Nikotiini ja ninniini annos hieman lepuuttaa hermoja. 
 
Matkailuauto on pysäköitynä Sumatragatanilla, aivan korttelitilojen viereen. Muutaman rivitalonpätkän 
takana asuvat Mats-Stefan ja Polly Lillnysta. Korttelitilat ovat kaikkien alueen asukkaiden käytössä ja 
siellä on hyvä pitää juuri tällaisia perhejuhlia.  
Aamulla ennen rippikirkkoon menoa kokoonnuttiin tähän pieneen keltametalliseen korttelipömpeliin 
syömään lihakeittoa, jotta kirkossa jaksettaisiin istua. Paikalla oli myös Nisse Vässare perheineen. 
Goodie tytär on melkoisesti kasvanut. Jessicaa alkoi kummasti himottaa, kun näki tämän kiihkeän 
nimisen jätkän, josta ajatukset assosioituivat Kristianstadin Nisseen. Tietenkään hän ei alkanut 
flirttailemaan koska jätkähän on naimisissa ja kaiken kukkuraksi isä.  
Toiseksi hän yhä vierastaa Pollyn läsnäoloa koska äitihän on varoittanut tämän mahdollisesta 
ihilismistä. Jessie huomasi kuinka Nisse pilke silmäkulmassa tervehti häntä. Näyttää siltä, että tämä 
tykkää minusta, ajatteli Jessica. Hän huomasi jätkän istuvan perheensä keskellä eli ei iljennyt mennä 
tämän luokse. Jessican käsivarsia alkoi nykimään halaukseen, muttei uskaltanut mennä lähellekään 
tätä komeaa ilmestystä. Nissellä on pieni hopeinen nenäkoru toisessa sieraimessa.  
Jessica ei tiedä, että kuinka paljon Nisse itse mielessään haaveilee hänestä, ehkä yhtä paljon kuin 
hän itse Nissestä tai paremminkin Nisseistä. Jessicalla on todella Nisse-fetissi. Ehkä myös herra 
Vässarella on vastaavasti Jessica-fetissi.  
 
Heti kun Nisse oli nähnyt Jessican, niin silloin hän tunsi, kuinka housuissa alkoi seistä. Hän ei ole 
moneen vuoteen nähnyt tätä kaunista tyttöä. Nyt hänen silmäkulmaansa ilmestyi kyynel, kun itse on 
perheellinen eikä pysty ottaa Jessicaa omakseen. Hän vaivihkaa vilkaisi avovaimoaan Suihingia, ja 
vatuloi haikeana, että olisi alun perin, silloin 2985 Vera-Pollyn ristiäisissä rohkeasti polvistua Jessien 
eteen. Nyt on liian myöhäistä. Voisinhan minä jättää Suihingin mutta lapsi. Onneksi lapsia on vain yksi 
mutta sekin on liikaa, ajatteli Nisse hiljaa itse mielessään samalla, kun salaa ihaili Jessicaa, joka 
istuutui vanhempiensa väliin. Vastapäätä istuu äiti sekä Mats-Stefan. Nisse alkoi tuntea, ettei rakasta 
Suihingia yhtä paljon kuin Stenigin neitiä.  
 
Seuraavana päivänä Stenigit matkustivat Vännäsiin asti tapaamaan Monique-Karinia. Annki haluaa 
joka kesä tavata ainoaa siskoaan. Monique-Karinilla on hyvin yksinäistä koska Jörgen asuu yhä 
Laihian psykiatrisen terveyskeskuksen asuntolassa. Aluksi hän olisi mieluummin asunut kotona, mutta 
sitten ymmärsi, että on paljon parempi hänelle itselle sekä vaimolle asua psykiatrisessa asuntolassa. 
Siellä hän rupattelee Peran kanssa.  
Vieläkään lääkärit eivät tiedä mistä ihmeestä tällainen vaiva voisi johtua. Jörgen ja Pera olettavat 
robottisyndrooman johtuvan hammaspaikkojen vaihtamisesta, sillä muutama vuosi ennen 
sairastumista he poistattivat hammaspaikat koska olivat lukeneet kuukausilukulaitelehdestä Leendet, 



että S-L Safety olisi salaa laitattanut lahjottujen hammaslääkärien avulla salakuuntelulaitteita ihmisten 
hampaisiin paikkojen alle. Leendet lukulaitelehti väittää, että näin olisi tapahtunut Länsipohjassa. 
Siispä Jörgen ja Pera vaihdattivat muovipaikat luupaikkoihin; keinotekoista luumateriaalia, joka on 
valmistettu kalkista sekä luujauheesta. Lukulaitelehden mukaan luunläpi ei salakuuntelulaitteet toimisi.  
Lääkärit olettavat robottisyndrooman johtuvan Jörgenin ja Peran metsuriteknikon ammatista, jossa he 
olisivat altistuneet perinteisen moottorisahan pakokaasuille mutta nämä ovat vain arvailuja. 
 
Vännäsin Gersnäsistä Stenigit menivät Hallonbohun koska Annki haluaa rupatella veljiensä Edwardin 
ja Sven-Emilin kanssa äidin ja isän haudan hoidosta sekä sen kustannuksista. Hautakiveen 
asennetaan auringonenergialla käyvä näyttöruutu, jossa pyörisi vuorokaudet ympäri Lisbethin ja  
Alex-Olofin kotivideot.  Lisäksi haudalle asennetaan säänkestävä nettikamera, jotta Lillnysta rutan 
sivustolla voisi nähdä haudalla kävijät.  
 
Hautajaisten jälkeen Sven-Emilistä on tullut huomattavasti tyylikkäämpi; sillä hän on ajanut päänsä 
ihan kaljuksi ja ei enää peittele kaljuaan vanhalla kuluneella huopahatulla. Anders arvelee tämän 
johtuvan videofilmauksesta, jonka Jessica filmasi kirkossa hänen takanansa. Videolla näkyy harmaa 
huopahattu keikkuvan itkun tahdissa. Hatun alta pilkistävät ruskeat hiukset. Näköjään Sven-Emil on 
huomannut videolta kuinka naurettavalta hän näyttää hattu päässä. Nyt hänen kaljunsa loistaa kuin 
aurinko.  
 
Stenigien matkailuauto oli Edwardin autotallin edustalla koska tämä ja Erin niin vaativat. Jokseenkin 
Jessica toivoi, jos Fredrik kävisi isänsä luona ja sitten tulisi autoon, kun hän olisi siellä yksin. Silloin he 
voisivat kuherrella ja ehkä tehdä uuden lapsen. Sitä Jessica ei ainakaan adoptoisi pois.   
Toisaalta hän rukoili, ettei serkkupoika tulisi lainkaan isän luokse koska silloin olisi punastumisen 
vaara ja käsivarret alkaisivat nykimään halaukseen. Jessica on toivottoman ihastunut Fredrikiin.  
Hän itse mielessään toivoo serkun olevan sinkku mutta pelkää pahinta; tuskinpa näin komea 
skandikarju kauan sinkkuna pysyy. Hän ei tiedä, ettei Fredde ole kotona. Hän on äskettäin 
matkustanut Ghanaan tutustumaan Ebola hoitoon.  
Ghanassa Fredrik tapasi saman ikäisen Joonas Karjalaisen, joka myös muuttaa Ghanan opintojen 
jälkeen Centstadiin ja aloittaa Johnk hospitaalissa.  
 
Edward ja Erin käyttivät Stenigejä Hallonbon lounaispuolella Gotlernäsissä, pienen tekolammen 
rannalla, jossa on ammattiliiton virkistysalue. Edward on yhä töissä lukulaitetehtaalla koneteknikkona.  
Erin on ennenaikaiseläkkeellä masennuksen takia. Hän masentui heti kaksosten synnyttyä.  
Kaksoset olivat hänelle melkoinen shokki, kun ensin ei tahtonut tulla minkäänlaista lasta mutta 
hormonikäsittelyn jälkeen nappasi tuplasti.   
 
Virkistysalueella he paistoivat jämtlantilaisia Fullvuxen lenkkimakkaroita avotulella ja nauttivat 
Strömsundissa valmistettuja Wolf olutta.  
Kaksoset Jimmy ja Lotta porskuttelivat lammessa. Lammen rantaveteen on laitettu muovipohja, jotta 
kahlaaminen olisi miellyttävämpää. Jessicalle tuli ajatus, että kuinka komea skandikarju mahtaa 
Jimmystä kehittyä, kun tämän velipuoli on sellainen. Jimmy on pulska palo sammuttimen kokoinen 
pojanviikari eli juuri sellainen, joka jää pikku Jessien mieleen. Juuri pikkutyttö hän haluaisi olla, jotta 
voisi leikkiä Jimmy-serkun kanssa ilman, että vanhat parrat alkaisivat ihmetellä.  
Lotta on ruipelomainen hulivilityttö, joka touhusi puulevyjen kanssa ja kuvitteli niiden olevan 
leijulautoja.  
 
Jessica istui enimmäkseen matkailuautossa lukien jämtlantilaisia huumorilukulaitteita kuten Jämtlands 
Tokig sekä Knölgrisetiä. Viimeksi mainittu on tuhdimpaa huumoria kuin Tokig huumorilukulaitteet. 
Knölgrisetissä on älykästä huumoria, jossa on muun muassa palindromeja.  
Jessica on tilannut kotiin jämtlantilaisen huumorilukulaitelehti Giftet, jossa on jopa sairasta 
alapäähuumoria.  
 
Seuraavana päivänä Stenigit palasivat kotiin. Janina kertoi saaneen työluvan Japaniin ja muuttaa 
elokuun lopulla. Hänelle tuli ongelma, kuinka ehtisi myydä asuntonsa, kunnes Anders onnistui 
houkuttelemaan Jessican ostaa pikkusiskolta asunnon ja muuttaa vihdoinkin pois lapsuuskodista. 
Jessicasta ideassa oli munaa, vaikkei kuitenkaan ihan kirjaimellisesti. Hän päätti heti muutettuaan 
alkaa katsella jätkiä sillä silmällä mutta tietää varsin hyvin, että se tulee olemaan vaikeaa, kun ei tiedä 
kuinka hurmataan jätkä ja mistä tunnistaa luotettavan uroksen. Pikkusisko antoi alennusta sekä jätti 
joitakin huonekaluja koska ei voinut niitä ottaa mukaansa.  



Jessicalla kävi mahtava säkä; ostaa halpa kalustettu asunto ihan Tvåstadin ydinkeskustasta. 
Anders oli läsnä, kun Jessica allekirjoitti asunnon luovutusasiakirjat. Tämä tapahtui asunnon 
olohuoneessa valkoisella samettisohvalla. Taloyhtiön puheenjohtajatar on Andersin työkaveri Laila 
Elmby. Jälkeenpäin Anders varoitti tytärtään tekemästä mitään kummallisuuksia koska Lailalla on 
ihilistin kujeita, oikea kyylä. Sellaisten kanssa ei ole leikkimistä. Tämän vuoksi Jessica alkoi hieman 
pelätä rouva Elmbytä. Hän inhoaa ihilistejä koska on imenyt ihilisti inhon äidinmaidossa. Isä ja äiti ovat 
sanoneet, että ihilistien kanssa pitää yrittää tulla toimeen.  

 
Jessica päätti virallisesti muuttaa syntymäpäivänsä jälkeen eli syyskuun lopulla. Heti kun pikkusisko 
on muuttanut Tokioon, niin silloin hän alkoi pikkuhiljaa viedä tavaroitaan uuteen kotiin, jota hän alkoi 
kutsua asunnoksi. Häntä turhaan jännitti, jos itku tulisi. Häntä eniten jännittää äidin mahdollinen 
poraaminen koska nyt viimeinenkin linnunpoikanen lentää pesästään.  
Jessica on aina tervetullut Vingvägenille. Vanhemmat lupasivat auttaa niin paljon kuin mahdollista. Äiti 
lupasi pestä pyykit ja isä käydä kerran viikossa siivoamassa. Tämä on salaisuus, jota ei sukulaisille 
eikä muillekaan paljasteta, ei edes nuorimmaiselle.  
Jessica päätti käydä vanhempien luona kolme kertaa viikossa; keskiviikko- perjantai- ja lauantai-iltaisin 
kylpemässä kylpysaavissa vaikka hänen talonsa kellarissa on kylpysaaviosasto mutta ainahan on 
mukavampi kylpeä yksityisessä saavissa, jonka jälkeen katsoa TV Jämtlandia.  
 
Elokuun alussa alkoi työt. Olga Lindbergin selkä on jo huomattavasti parempi ja on jo kokopäiväisesti 
töissä ja se tarkoittaa sitä, että Eric joutui kortistoon. Silloin tällöin Eric auttaa kommunikaatio-osaston 
kauko-ohjaamossa, joka on reseption nurkassa.  
Kun Jessica oli kertonut työkavereilleen, että hän on muuttamassa omaan asuntoon, jonka on ostanut 
pikkusiskolta. Olga vinoili, että sitten kun sisko tulee takaisin, niin silloin isosisko lentäisi pois 
asunnosta.  
 
Skandinavian senaattori Patrik Småsko on rohkea ja suoraselkäinen ja onnistui jyrätä kaksi Workers 
Partyn tukipuoluetta, The Greensin ja The Left Partyn järjestäen parlamentaarisen äänestyksen 
uudesta yhteisvaluutta globalista. Tukipuolueet ehdottivat kansanäänestystä mutta sitä riskiä Patrik ei 
uskaltanut ottaa koska elinkeinoelämä odottaa innolla global valuuttaa. Parlamentissa on selkeä 
enemmistö puoltamaan uutta rahayksikköä, niin miksi riskeerata koko projekti? Vuonna 3002 
lasketaan liikenteeseen uudet global setelit ja kolikot.  
 
Janina muutti kahdeksi vuodeksi Japaniin. Hän tilasi postin jälkilähetyksen mutta liittovaltion postilaitos 
sekoittaa siskosten nimet niin, että pikkusiskon posti yhä menee vanhaan osoitteeseen, Älvåsvägen 8.  
Isosiskolla alkaa sappi kiehua, kun töissä on huomannut kuinka federaation yritysposti, Itella, sekoilee  
postinumeroiden kanssa. Muun muassa Norrtäljen lukulaitelehden lukijakilpailun kirjeet tulevat 
Tvåstadin kaupungintalolle, jos postinumero sattuu olemaan väärin. Jessicaa vituttaa, kun postin 
mulkerot eivät osaa lukea muuta kuin postinumeroita. Hän on huomauttanut asiasta kirjoittaen 
kirjekuorien päälle, että Itella on huolimaton. Postilaitos soitti informationsservice-osastolle. Kuten 
tavallisesti, Olga vastasi kommunikaatiolaitteeseen, jotta kaikki olettaisivat hänen olevan webmaster ja 
informaatiopalvelija.  
Puhelun jälkeen hän ankaralla äänellä nuhteli Jessicaa oikein nauttien, kun vihdoinkin blondilla karkasi 
mopo käsistä mutta Olgan harmiksi tämä ei ole riittävän vakava juttu, jotta likka voitaisiin potkaista 
ulos. Jessican onneksi Olga ei tiedä mitään IP-estosta.  
 
Syntymäpäivän jälkeen Jessica muutti virallisesti ensimmäiseen omaan asuntoonsa. Hän yrittää 
totutella uuteen rytmiin ajattelemalla, että asunto olisi luksushotelli. Tavallaan se sellainen onkin, sillä 
isä käy kerran viikossa siivoamassa ja äiti pyykkää. Perjantai-illalla Jessica vie pyykkikassin 
Vingvägenille. Tämä on huippusalaisuus.  
 
Lokakuun alussa informationsservice sekä kopieringsservice palasivat takaisin digitaalikonttorin 
alaisuuteen, koska sähköpostipalvelimia on päivitetty sekä kopiointipuolella on siirrytty enemmän 
skannaukseen ja toiseksi osastoilla on vähemmän ihmisiä ja enemmän digitaalisia laitteita.  
Osastopäälliköksi tuli pitkän kädenväännön jälkeen vaalea siilitukkainen digitaalipäällikkö Christina 
Karlsson. Alun perin olisi ollut tarkoitus, että päälliköksi olisi tullut uudelleen Svea Vesthall, mutta 
siihen kopiointiteknikot eivät suostuneet. He muistavat tämän kuivahkon akan kuvatuksen. Toinen 
pomo ehdokas olisi ollut siivouskonsulentti Hillary Schärberg mutta kopiointiteknikot pistivät kovasti 
kampoihin. Eteenkin Lena vihaa yli kaiken Hillarya koska tällä on samanlaisia ulottuvuuksia kuin 
Olgalla; kaiken pitää olla niin merkillistä. Lena on kuullut talon siivoojateknikoilta, että rouva Schärberg 



on oikea orjapiiskuri ja hänen mieliksensä siivousrobotteja ei voi ohjelmoida. Heti kun Hillary sai 
siivouskonsulentin tittelin, niin siitä lähtien tämä hintelän oloinen akka alkoi kulkea kaupungintalon 
käytävillä nenä pystyssä vittumainen hymy huulillaan.  
Vähän ennen päällikön valintaa Hillary oli kysynyt Lenalta, jos he menisivät töiden jälkeen oluelle Nya 
apoteketiin. Lena ei suostunut. hän ei kerta kaikkiaan siedä tällaisia byrokraatti mulkeroita, kuten hän 
itse on asian ilmaissut. Riittää mainiosti, että naapuriosastolla rykii samanlainen mulkero. Lenaa myös 
potuttaa Ragnhild, koska tämä ihan jatkuvasti on höpisemässä metsästyksestä ja kalastuksesta. Joka 
ikinen syksy hän ottaa metsästysvapaata.  
Lokakuun alussa Ragnhild Liljan tasapainoelimet menivät jumiin eikä kävelemisestä tullut tolkkua. 
Joka askeleella hän oli rähmällään. Hän sai muutaman viikon sairaslomaa. Tietenkin Lenasta tuntui 
mukavalta, kun vihdoinkin sai olla ilman ainaisia metsästysjuttuja ja vitsaili Jessicalle, että nyt 
kopiointiosastolla on oikea paratiisi ja kehotti Jessicaa tarjoamaan Olgalle arsenikilla terästettyjä pullia, 
jotta informationsserviceenkin tulisi paratiisimainen ilmapiiri.  
Vuonna 2994 kun Jessica aloitti osastolla, niin silloin siivouspäällikkönä oli mukava vaaleatukkainen 
jämtlantilainen Alvar Anker, joka antoi Jessicalle kukan heti kun oli saanut tietää, että hänkin tulee 
Jämtlandista. Jessica ujostellen otti kukan vastaan ja laittoi sen osaston ikkunalle eikä uskaltanut 
viedä kotiin, ujo kun on.  
 
Eräänä lokakuisena aamupäivällä näiden kahden osaston yhteiseen kahvihuoneeseen saapui kaksi 
henkilöä; digitaalipäällikkö Christina Karlsson sekä rikostutkija Yana-Ulla Höög. He kysyivät paikalla 
olleilta, että ovatko he tietoisia, että S-L Safetyn IP-osoite on sähköpostipalvelimen 
roskapostisuodattimessa. Huoneeseen tuli suuri hiljaisuus. Kukaan ei käsittänyt, että mistä on 
kysymys paitsi yksi henkilö, joka päätti pitää tiedon salassa.  
  
Jessican polvet alkoivat lyödä linkkua. Hän pohti kuumeisesti, jos laittaisi kaikki kortit pöytään ja 
tunnustaisi mutta sitten hänelle muistui mieleen Mellerudin potkut. Todennäköisesti tunnustus 
aiheuttaisi uudet potkut ja sitten hirveä kahakka Vingvägenillä. Äiti saisi polttaa useamman 
sähkötupakan ja isäkin alkaisi aivan varmasti uudelleen tupakanpolton ja kuka ties saisi 
sydänkohtauksen. Jessica päätti näytellä tietämätöntä.  
Hän kiitti onneaan, että oli pyyhkinyt sähköpostisuodattimen napeista pois sormenjäljet. Hän muisteli 
rikosfilmejä, että kuinka naama pidetään peruslukemilla, ettei ilme paljastaisi.  
Kun rikostutkija Höög kysyi Jessicalta, että tietääkö hän, kuinka yrityksen IP-osoite olisi joutunut 
roskapostisuodattimeen, niin silloin hän vastasi rauhallisesti hengittäen: ”Nää, ei aavistustakaan!”  
Jessica hengitti rauhallisesti, vaikka sydän takoi kiivaasti jännityksestä. Hänelle muistui mieleen 
sähköpostikirjeenvaihtokaverin neuvo valehdella uskottavasti.  
 
Viime aikoina hän on alkanut saamaan palautetta kotisivuistaan. Sähköpostikirjeenvaihtaja käyttää 
nimimerkkinä CP-Hallstahammar. Aluksi Jessica ajatteli, että ehkä kyseessä on joku CP-vammainen 
mutta pian hänelle selvisi, että kyseessä on nimikirjaimet, todennäköisesti etunimien ensimmäiset 
kirjaimet. Sukunimi lienee Hallstahammar. Henkilö haluaa olla sataprosenttisen anonyymi mutta on 
ilmeisesti nainen. CP-Hallstahammar on kertonut Jessicalle, joka aluksi sähköpostiviesteissä käytti 
nimikirjaimia JS, amatöörinettiradiokeskustelufoorumeissa sekä niiden Chat-kanavilla. Yhdessä niistä 
Jessica innostui muuntamaan totuutta, että asuisi kartanossa ja olisi upporikas perheen äiti. Toisella 
kertaa samassa radio Chatissa hän oli väittänyt olevan teini-ikäinen perheenäiti.  
Valehtelu paljastui, kun Jessica oli väittänyt pyyhkineen yksivuotiaan poikansa takapuolen. 
Aikaisemmin hän oli väittänyt, että poika olisi murrosikäinen koltiainen eli tapahtui paha lipsahdus.  
Tämän jälkeen sähköpostikaveri kovisteli häntä sähköpostitse, ettei saa valehdella, jos ei ole 
ammattivalehtelija. Jessica yrittää opetella valehtelemaan uskottavasti ja on yrittänyt kokeilla 
valehdella sähköpostikaverilleen mutta CP-Hallstahammarilla on uskomaton kyky nähdä tekstistä, että 
valehteleeko kirjoittaja. Jos esimerkiksi on monta huutomerkkiä peräkkäin, niin silloin kysymyksessä 
on hirveä valhe.  
 
Nyt kun rikoskyttä on työpaikalla kuulustelemassa, niin valehtelusta on todellista hyötyä, ettei tulisi 
harmillisia potkuja. Olisi todella noloa saada potkut nyt kun hänestä on ollut todellista hyötyä 
työpaikalla ja on muuttanut omaan asuntoon. Jessicasta ei ole ollut erityisemmin hyötyä S-L Safetylle; 
ensin kävelee päin vartiointirobottia ja sitten laittaa heidän IP-osoitteensa roskapostilistalle.  
Jessica ajatteli itse mielessään, että jos hän tunnustaisi, niin pahimmassa tapauksessa siitä seuraisi 
vankeustuomio, jos tapaus luokiteltaisiin sabotaasiksi. S-L Safetystä ei koskaan tiedä mitä sen ihilisti 
johtajat voivat saada päähänsä, kuten Jessica itse mielessään ajatteli. Onneksi hänen päässänsä ei 
ollut papiljottimaisia aivoantureita, jolloin tämä ajatus olisi tullut julki. 



Kaiken kukkuraksi paikalla on tuttu rikostutkija, joka on aiemmin ollut hänen apunansa selvittämässä 
Inger Bullen tapausta. Nyt saattaa syntyä Jessica Stenigin tapaus. Hän ei uskalla edes ajatella 
millainen rumba seuraisi, jos hän laittaisi kaikki kortit pöytään sanoen; Minä se olin, tehty mikä tehty!  
Jo ajatuskin saa kylmänväreet kulkemaan selkäpiissä. Hän pinnisti, ettei puistatus näkyisi päällepäin. 
Jessica sanoi, että on todella harmi, kun S-L Safetyn sähköposti ei kulje. Tämä lisäsi poliisitädissä 
luottamusta.  
 
Yana-Ulla Höög pitkän hiljaisuuden jälkeen sanoi, että jokaisen pitää käydä poliisilaitoksella 
esitutkintakuulusteluissa. Olga suostui ensimmäiseksi. Tämä on tyypillistä Olgaa; näin tämä rykivä 
kyömynenäinen akka näyttelee pomoa. Lena puisteli päätään, kun Olga tärkeän oloisena lähti 
poliisilaitokselle Yana-Ullan perässä. Lenaa huvittaa Yana-Ullan ulkonäkö; ruskea siilikampaus sekä 
valtavat rinnat, jotka kävellessä hytkyy. Ilmeisesti rouva Höögillä ei ole rintsikoita.  
 
Ragnhildilla oli tuuria, kun ei tarvinnut mennä kuulusteluun, sillä hän on yhä sairaslomalla. Myöskään 
Eric Kurdianin ei tarvinnut mennä kuulusteluun koska tämä on vain sijainen ja hänen virallinen 
sijaisuutensa oli päättynyt ennen kuin S-L Safety oli tehnyt poliisi-ilmoituksen, että heidän  
IP-osoitteensa on joutunut roskapostilistalle. Ihan hyvin hän voisi olla syyllinen mutta ehkä Yana-Ulla 
ei uskalla edes epäillä häntä koska Erichän on etelänmaalaisen näköinen eli saisi rasistin maineen.  
Toistaiseksi Yana-Ulla ei nähnyt mitään syytä kuulustella Ericiä.  
Jessicaa on helppo epäillä koska tämän puheesta kuulee selvästi, että hän on toimintarajoitteinen eli 
voi saada impulsiivisia päähänpistoja mutta toisaalta tässäkin tapauksessa poliisin tulee olla 
varovainen koska myös toimintarajoitteisia on kaikki nämä vuodet syrjitty, vaikka se on laitonta. Moni 
poliisi on saanut potkut toimintarajoitteisten syrjinnästä sekä virheellisistä epäillyistä.   
 
Olgan ulkonäkö herättää myös epäilystä. Lenan ulkonäössä on hieman vekkulin piirteitä eli häntäkin 
on aivan pakko kuulustella. Lisäksi Lindbergit ovat velkavankeudessa. Heillä on paljon velkaa 
ulosmittauksessa. Tämän Olga salaa työkavereiltaan.   
Jessican ulkonäkö on enemmän vekkulimaisempi, joka johtuu lievästä synnynnäisestä aivovauriosta, 
jota hän ei halua tunnustaa itselleen eikä kenellekään muulle.  
 
 
Sillä välin, kun Olga oli kuulustelussa ja Eric oli juttelemassa Lenan kanssa kopiointiosastolla 
tapahtuneesta, niin silloin Jessica meni informationsservice-osastolle ja tarkisti vaivihkaa palvelimen 
estolistan, että onko S-L Safetyn IP-osoite yhä listalla. Ei ollut eli yhtiön teknikot ovat yönaikana 
poistaneet osoitteensa roskapostilistalta ja sitten tehneet rikosilmoituksen. Hän varmuuden vuoksi 
pyyhki nappuloista sormenjäljet ja sitten tarkisti osaston katon rajassa olevat ilmastointiputket sekä 
valaisimet, ettei olisi piilokameroita sekä mikrofoneja. Hän ei nähnyt yhtäkään. Varmuuden vuoksi hän 
sanoi ääneen: ”Heh, mikrofonit löydetty!” jotta mahdolliset salakuuntelijat paljastuisivat. Kun osastolla 
kävi ilmastointiasennusfirma Bravida, niin heti sen jälkeen Jessica tarkisti ilmastointilaitteiden aukot, 
ettei olisi mikrofoneja tai kameroita. Hänellä on vilkas mielikuvitus, että yksityiskytät naamioituisivat 
ilmastointifirman asuun.  
Sitten Jessica meni kierrätyshuoneeseen tarkistamaan muovi- ja paperisilppurit, ettei olisi jäänyt 
yhtään S-L Safetyn lähettämien romppujen ja muistitikkujen jäänteitä. Sitten hän meni 
kopiointikeskukselle juttelemaan Lenan ja Ericin kanssa tapahtuneesta. 
Jessica kysyi, jos Lena voisi tulla hänen tueksensa kuulusteluun koska tämä on ensimmäinen kerta.  
Lena vastasi, ettei voi tulla mukaan koska hänenkin pitää vuorollaan mennä sinne, mutta hän voisi 
pyytää Christinaa henkiseksi tueksi. Jessica meni pomonsa konttoriin kysymään, jos hän lähtisi 
henkiseksi tueksi. Totta kai hän suostui, sillä hän pitää Jessicasta ja samalla kuulisi mitä tämä hassu 
blondityttö sanoo kuulusteluissa, että onko hän syyllinen. Christina ei usko, että tämä ahkera nainen 
olisi syyllistynyt noin älyttömään juttuun. Jessican pyyntö henkiseksi tueksi lisäsi pomon luottamusta. 
Tuskin syyllinen pyytäisi pomoaan kuulusteluun, ajatteli paksuniskainen Christina. Jos olisi, niin silloin 
hän ottaisi esiin potkusaappaat tai sitten ottaisi yhteyttä psykiatriin. Christina toivoo, ettei blondi olisi 
syyllinen tähän naurettavaan juttuun, joka ei naurata S-L Safetya.  
 
S-L Safetyn henkilöstö on ollut viime viikkoina Christinan kimpussa, että mikä ihmeen vika on 
kaupungin palvelimissa, kun sähköposti ei mene perille. Sitten turvallisuuspäällikkö Matilda Björk kävi 
S-L Safetyn teknikoiden kanssa tarkistamassa sähköpostipalvelimen. Tämä tapahtui edellisellä 
viikolla, kun Jessica, Olga, Lena ja Eric olivat lähteneet kotiin. Yöllä S-L Safetyn tutkijat olivat tutkineet 
sähköpostipalvelimen asetuksia ja löytäneet IP-osoitteen roskapostisuodattimesta. Heti siltä 



seisomaltaan he tekivät rikosilmoituksen.  
 
Christina on varma, ettei Jessie olisi syyllinen koska tyttöhän on toimintarajoitteinen ja erittäin kehno 
laskennossa, vaikkei matematiikkaa tarvita sähköpostin estämiseen. Christina hieman epäilee 
maahanmuuttaja Ericiä tai sitten jotain ulkopuolista, joka olisi hiippailut osaston avoimista ovista 
sisään, mutta minkä ihmeen takia? Kysymyksessä on arvottomia vartiointiraportteja sekä robottien 
kierrostietoja. Kysymyksessä saattaa olla joku S-L Safetyn kilpailijoista, jotka tällä tavoin yrittäisivät 
saada S-L Safetylle huonon maineen ja sitten kunta vaihtaisi vartiointirobottifirmaa. Tämä on vain 
Christinan spekulaatio eli kaukaa haettu. 
 
Jessica kysyi Lenalta vinkkejä, kuinka menetellä kuulusteluissa, ettei joutuisi epäilyksen kohteeksi. 
Lena vastasi, että pitää vain sanoa rehellisesti, ettei tiedä mitään IP-osoitteen estosta. Jessica 
nyökkäsi ja sitten Lena naurahti: ”Jos vastaus ei miellyttäisi isorintaista poliisia, niin silloin alkaa vanha 
kunnon Jail House Rock!” Lena epäilee Jessicaa. Kuka muukaan voisi saada tällaisen hullun 
ajatuksen kuin vekkulimainen Jessie. Muutama vuosi sitten Lena sattui näkemään, kun Jessica yritti 
laittaa erään poliitikon sähköpostiosoitetta roskaposti-listalle, mutta ehti ajoissa estää moiset puuhat ja 
piti pienoisen puhuttelun. Onneksi Olga ja Robert eivät olleet paikalla tai muuten Jessica ei olisi saanut 
valtiollista palkkatukea. Silloin ei olisi myöskään tätäkään tapausta. Lena ei kertonut tästä kenellekään 
koska silloin Olga olisi saanut lisää vettä myllyynsä. Lena pitää kovasti Jessican hassuista jutuista eikä 
halua tälle potkuja. Nytkin hän päätti puolustella blondia, jopa tehdä väärän valan. 
Lena itsekin on tehnyt paljon sopimatonta työpaikallaan kuten esimerkiksi tehnyt kotisivuja pizzerioille 
työpaikan tietokoneilla sekä myynyt työpaikalla salaa jyllantilaista olutta kunnallisvirkailijoille.  
Oluenmyynti vain silloin kun Ragnhild ei ole töissä eli juuri nyt hänellä on paljon olutta 
kopiointikeskuksen konttorin lukituissa kaapeissa. Lähinnä sosiaaliviraston virkailijat tapaavat tulla 
ostamaan olutta. Olutkorit hän laittaa tyhjiin paperilaatikoihin, etteivät esimiehet näkisi, että 
kaupungintaloa käytetään oluen myyntipisteenä. Joskus jopa Olga on ostanut Lenalta olutta. 
Kuluneen vuosikymmenen puolivälissä webmasterit ja kopiointiteknikot pitivät salaa viina-arpajaisia. 
Totta kai Jessica näki arpajaiset, muttei osallistunut koska silloin hän asui vielä lapsuuskodissa. Nyt 
hän saattaisi osallistua. 
 
 
Olga oli kuulusteluissa koko aamupäivän. Lounastunnin jälkeen hän palasi työpaikalle, jolloin oli 
Jessican vuoro mennä kuulusteltavaksi. Kysymyksessä ei ole kuulustelu varsinaisessa merkityksessä 
vaan esitutkintakuulustelu, joka voi johtaa rikostutkintaan, jos kuultava tunnustaisi. Jessica ei aio 
tunnustaa edes kirveellä.   
Christina Karlsson mielellään lähti henkiseksi tueksi. Hän tapaa silloin tällöin hassutella ihanan 
Jessican kanssa. Jessicaa jännitti, vaikka rikostutkija on hänelle entuudestaan tuttu mutta tällä kertaa 
kysymyksessä on täysin eri juttu kuin Inger Bullen tapaus. Jessica on myös käynyt poliisilaitoksella 
uusimassa salaisen Sandra Tuppsonin henkilökortin. Se oli vakavampi rikos kuin turvayrityksen  
IP-osoitteen laittaminen mustalle listalle. Ainoastaan S-L Safety näkee asian erittäin raskauttavana, 
vaikkei sähköpostiviesteissä ole mitään arvokasta, ainoastaan tylsiä vartiointiraportteja ja kellonaikoja.   
 
Poliisilaitoksen reseptiosta opastettiin Jessican ja Kristinan kolmanteen kerrokseen, jossa on 
keskusrikospoliisin tilat. Jessican polvia ihan vapisutti, kun näki käytäväopasteista sanan Tvåstadin 
keskusrikospoliisi. Hän pakotti hengityksen tasaantumaan, ettei herättäisi epäilystä. 
Yana-Ulla Höögin konttorin viereisessä huoneessa nimikyltin mukaan istuu joku S Roivas niminen 
kyttä, ajatteli Jessica, onneksi hiljaa itsekseen tai muuten kuulusteluista tulisi rankka.  
 
Christina painoi ovikelloa, jolloin Yana-Ulla tuli avaamaan oven ja tervehti ihan kädestä pitäen ja käski 
istuutua. Christina sai olla samassa huoneessa, jotta Jessica saisi tarvittaessa tukea muun muassa 
kuinka rehti työnainen hän on. Ei koskaan voi tietää tarkalleen, jos rikoskyttä alkaisi painostaa, ajatteli 
Jessica. Christina istuutui oven vieressä olevalle tuolille ja Jessica rikostutkijaa vastapäätä, 
tietokoneistetun työpöydän takana olevalle tuolille, sama istuin, jossa hän istui silloin kun teki 
rikosilmoituksen Inger Bullesta. Nyt pahimmassa hän itse voi tulla syytetyksi, ellei osaisi pelata 
pokeriaan oikein. Hän päätti, ettei tunnusta, ei vaan tunnusta. Tässä tapauksessa valehtelusta on 
hyötyä, jos ei halua potkuja ja sitten Vingvägenillä hirveän sodan. Hän hengitti rauhallisesti ja vastaili 
kysymyksiin järjellä ajatellen. Hän yritti muistella, että kuinka rikosleffoissa menetellään. Hän on 
katsonut muun muassa Skandinavian suosituimpia rikosleffoja kuten Åsändaa sekä Johanna Kråkaa. 
Ihme kyllä viimeksi mainitusta hänelle ei tule Johanne-vainaa mieleen eli tämä Ronja Backen keksimä 
fiktiivinen yksityiskyttä puhdistaa ajatukset. Tällä hetkellä pahin paska nimi on Inger. Ehkä näistä 



kuulusteluista saisi ideoita omiin kertomuksiin, ajatteli Jessica samalla, kun rikoskyttä aloitti 
kuulustelun. Ajatella, jos se tietäisi minun ajatukseni, ajatteli Jessica.  
 
”Jaahas, muutama vuosi sitten teit rikosilmoituksen siitä pedofiilistä mutta tällä kertaa kysymyksessä 
on paljon visaisempi juttu!” Yana-Ulla korjasi asentoaan ja koko ajan tarkkaili Jessican ilmettä ja jatkoi. 
”Nå, Jessica Boel Stenig, tiedätkö kuinka S-L Safetyn IP-osoite päätyi roskapostilistalle?”, johon 
Jessica lievästi änkyttäen: ”No en todellakaan tiedä.” johon Yana-Ulla: ”Mitä tarkoitat sillä, ettet todella 
tiedä?” Jessie vastasi änkyttäen: ”Sitä, etten tiedä mitään tapahtuneesta… Se on tosi ikävää, kun 
ihmiset pelleilee palvelun eston kanssa.” Yana-Ulla nojasi mukavaan konttorituoliinsa ja kysyi: ”Mitä 
tarkoitit sillä, että ihmiset pelleilevät, et kai vain tarkoittanut itseäsi?” johon Jessica: ”No en tietenkään, 
en minä tapaa pelleillä tuolla lailla.” Yana-Ulla rykäisi ja selaili muistiinpanojaan ja jatkoi: ”Tietojeni 
mukaan olet muun muassa pelleillyt koululähetti Svea Jonssonin kanssa ja olet piilotellut hänen 
muistitikkusalkkuaan… Pitääkö paikkansa?” Jessica ajatteli itse mielessään, että samperin Olga on 
mennyt läpättämään taannoisesta leikinlaskusta. Häneltä meinasi päästä itku ja hänen oli pakko 
nielaista, ettei vaan tulisi itkua ja samalla mietti kuumeisesti, jos laittaisi kaikki kortit pöydälle ja 
tunnustaisi koko jutun mutta samassa hän tuli vilkaisseeksi pomoaan joka mielenkiinnolla seurasi 
tilanteen kehittymistä. Jessica päätti vaieta IP-osoite asiasta mutta tunnustaa kujeilleensa Svean 
kanssa. Todennäköisesti Olga oli vasikoinut tämän Yana-Ullalle siinä toivossa, että blondi saisi potkut. 
Ehkä Olga oli olettanut, että Jessica kiistäisi pelleilyn, jolloin tämä mokaisi rikostutkijan edessä ja 
menettäisi luotettavuutensa. Onneksi Jessica sanoi, että kujeilu rouva Jonssonin kanssa oli vain 
semmoista viatonta leikkiä eli käytännön pilaa.  
Yana-Ulla valpastui: ”Jaahas, entä tämä palvelun esto… oletko myös sen takana eli onko myös se 
käytännön pilaa?” johon Jessica: ”Siitä en todellakaan tiedä mitään.” johon Yana-Ulla: ”Onko se ihan 
varma, ettet ole laittanut palvelun estoa päälle?” Jessie vastasi: ”Kyllä, en ole koskenutkaan siihen.” 
Rikostutkija Yana-Ulla Höög sanoi varovaisesti ja samalla tarkkaili kuulusteltavan jokaista elettä: 
”Palvelun esto napista saa helposti otettua sormenjälkinäytteet ja mitä luulisit, löytyisikö siitä sinunkin 
sormenjälkesi?” johon Jessica vastasi tyynenrauhallisesti: ”Visst, voihan siitä löytyä sillä joka iltapäivä 
kotiin lähdettäessä pyyhimme pölyt sähköpostipalvelimen päältä sekä jokaisen nappulan ympäriltä, 
jolloin niihin voi jäädä sormenjälkiä.” Yana-Ulla nyökkäsi ja kysyi vielä kerran: ”Onko sinulla mitään  
S-L Safetyä vastaan, onko heidän tuotteensa aiheuttanut sinulle kärsimystä tai mielipahaa?”  
Nyt Jessica oli hyvin lähellä paljastaa tapahtuman kauppakeskus Överbyssä sekä S-L Safetyn 
mahdollisen rahan kavallusjutun, josta hän oli kuullut isältä mutta päätti vaieta sillä ehkä se olisi 
aiheuttanut epäilyjä. Ehkä juuri tämän takia Jessica on katkeroitunut S-L Safetya kohtaan ja vihaa 
koko sydämestä mutta nyt sitä ei kannata missään nimessä paljastaa. 
Jessica toivoi hartaasti, ettei ovesta tulisi sisään S-L Safetyn teknikoita, jolloin he voisivat tunnistaa 
hänet, sillä kaupungilla ollessa heti S-L Safetyn auton ajaessa ohi hän tapaa vilauttaa keskisormeaan. 
Jos Yana-Ulla saisi tietää keskisormen näyttelystä sekä sitkeästä S-L Safety vihasta, niin aivan 
varmasti tämä arvaisi syyllisyyden myös palvelun estoon. Nyt Jessica väitti, ettei hänellä ole juuri 
mitään kyseistä firmaan kohtaan. Yana-Ulla kysyi: ”Mitä tarkoitit sillä, eipä juuri?” johon Jessie:  
”Sitä ettei ole mitään sitä vastaan, ihan hyvä firma ja hienoja vartiointirobotteja.” Sitten Yana-Ulla 
kaatoi kirjekuoresta CD-rompun sekä muistitikkujen palasia työpöydälle kuulusteltavan eteen ja kysyi 
samalla kun tarkkaili tytön ilmettä: ”Tiedätkö mitä nämä ovat?” Jessican sydän hyppäsi ihan kurkussa 
asti. Hän ajatteli itse mielessään, että vitustako rikoskyttä kaivoi. Tätä ei missään nimessä parane 
sanoa ääneen koska lausunto voitaisiin tulkita virantoimituksessa olevan virkavallan halventamisesta. 
Jessica änkytti samalla kun yritti hengittää rauhallisesti: ”En tiedä, jotain muovinpalasia kai.” Yana-Ulla 
kertoi varovaisesti ja samalla tarkkaili kuulusteltavan eleitä: ”Juu, muruset ovat lähtöisin 
kaupungintalon kierrätyshuoneen muovisilppurista, ja niissä on samaa materiaalia kuin S-L Safetyn 
lähettämissä sähköpostiviesteissä… Nå, Jessica, mitäs luulisit, olisiko noissa muovipalasissa sinun 
sormenjälkiäsi?” johon Jessica: ”Juu, ehkä, saattaa olla, sillä minäkin lajittelen myös tavallista postia.” 
Sitten Yana-Ulla kysyi: ”Mitä luulisit, että kuinka nuo romput ja muistitikut ovat joutuneet 
muovisilppuriin?” johon Jessica: ”Sitä en kyllä tiedä.” johon Yana-Ulla: ”Oletko ihan varma, ettet 
tiedä?” Jessica vastasi: ”Kyllä, en todellakaan tiedä sillä minä ainakin teen työni niin hyvin kuin 
mahdollista.” Sitten Yana-Ulla tulosti kuulustelupöytäkirjan ja antoi sen Jessicalle luettavaksi. Paperilla 
lukee kaikki mitä hän oli juuri sanonut. Tietokoneen sanelulaite on kirjoittanut sanatarkasti kaiken. 
Luettuaan Jessica antoi kuulustelupöytäkirjan takaisin rouva Höögille. Jälkikäteen hän hieman katui, 
kun antoi takaisin kuulustelupöytäkirjan koska paperiin jäi sormenjäljet.  
Todennäköisesti rikoskyttä laittoi paperin silppuriin, kun kuulusteltu ei niitä halunnut, ajatteli Jessica. 
Alkuperäinen on tietokoneen kovalevyllä, josta se tallentuu automaattisesti Global Unionin 
poliisitietokanta Globalpoliin, joka on Europolin ja Afropolin yhteiselin.  
Jessica ei halunnut kuulustelupöytäkirjaa kahdesta syystä; se olisi saattanut tulla vanhempien käsiin ja 



sitten äiti olisi huolestunut, että nyt tyttö on ollut poliisikuulustelussa, ilmeisesti örinöiden takia. 
Toiseksi Yana-Ulla olisi voinut huomata hänen kiinnostuksensa asiaa kohtaan. Paperista olisi ehkä 
ollut hyötyä kertomusten sanelussa mutta Jessicallahan on elefantin muisti eli muistaa ilman 
lunttilappuakin. Hän ei aio heti kirjoittaa tai sanella kuulustelusta vaan odottaa vähintään kymmenen 
vuotta, jolloin tapaus vanhentuisi, ellei sitä ennen häkki heilahtaisi.  
Lopuksi poliisitäti nousi tuoliltaan ja sanoi: ”Okej, saatte mennä!” ja hyvästeli kädestä pitäen. Jessica 
sanoi: ”Toivottavasti juttu selviäisi.” johon Yana-Ulla nyökkäsi: ”Jajamensann, aivan varmasti asia 
selviää.” ja tarkkaili Jessican ilmeitä. 
 
Sitten Jessica pomon kanssa lähti kävelemään kohti kaupungintaloa. Ulkona oli jo pimeää, sillä 
ollaanhan jo lokakuun puolivälissä, ja pian saa odottaa lumen tuloa.  
Kävellessä Christina sanoi: ”Hyvinhän se kuulustelu meni!” ja se tarkoittaa sitä, että pomo yhä luottaa 
häneen. Christina avasi kaupungintalon liukuoven avainkortilla. Talo on sulkeutunut siltä päivältä.  
Christina meni neljänteen kerrokseen, jossa digitaalikonttori sijaitsee. Jessica meni kellariin hakemaan  
olkalaukkunsa sekä lähdevesi pullonsa. Viimeinen kahvitauko jäi pitämättä.  
Joka päivä hänellä on mukana raikasta lähdevettä, jota Lena tapaa leikillään kutsua ahvenvedeksi 
koska hänen mukaansa lähdevesi voi ihan hyvin olla ihan tavallista vettä, jota tyhmät blondit ostavat 
siinä toivossa, että se olisi jotain erilaista.  
 
Nyt kaupungintalolla on hiljaista koska suurin osa työntekijöistä on lähtenyt kotiin. 
Pääsisäänkäyntiaulassa Jessicaa vastassa oli vartiointirobotti, joka metallisella äänellä kysyi 
henkilökorttia. Ei auttanut muu kuin syöttää kortti robotin etupuolella olevaan kortinlukijaan. Hetkisen 
kuluttua robotti sanoi metallisella äänellä; You are webmaster Jessica Boel Stenig, you can go! 
Jessica poistui rakennuksesta ja käveli suorinta tietä kotiin koska oli pimeää ja silloin on aina 
raiskatuksi tulemisen vaara. Hän käveli autotehdas VGM Automobilen ohi kohti Stallbackan sillan 
jalankulkuramppia, josta pääsee siltalevyn alla olevalle kävelysillalle. Tätä reittiä hän tapaa joka päivä 
kävellä kodin ja työpaikan välillä. Samalla hän saa raitista ilmaa ja liikuntaa.  
Sillan länsipäädyssä jalankulkuramppi laskeutuu Anes vägille, joka menee Polenparken puistikon 
vierestä suoraan Kundtorgetille. Hän kävelee torin halki, jolloin hän tulee Kundgatanille, jonka toisella 
puolella on Sofia Eriksson Parken.  
Puiston läpi menee valaistu kävelypolku Älvåsvägenille, jonka puolivälissä on harmaa 
kolmekerroksinen kivitalo. 
 
Kotiin päästyään hänelle muistui mieleen romppu, jonka taannoin oli tuonut kotiin kahvikupin aluseksi. 
Nyt kuuma romppu alkoi poltella näppejä. Rompun päällä on S-L Safetyn logo, jota hän on yrittänyt 
peittää mustalla tussilla. Jos poliisi tekisi kotitarkastuksen, niin silloin joutuisi itse teosta kiinni. 
Jessica laittoi käsiinsä vaaleanpunaiset lateksiset tiskihanskat ja pesi huolellisesti rompun puhtaaksi 
sormenjäljistä sekä DNA:sta. Sitten hän laittoi rompun pieneen muovipussiin, joka jälkeen meni ulos ja 
käveli takaisin joenrantaan, jossa heitti rompun frisbeen lailla kauas jokeen. Hän näki, kuinka romppu 
upposi Göta joen pohjaan. Silloin häneltä pääsi helpotuksen huokaus, kun oli päässyt eroon tästä 
kuumasta rompusta. Häntä ihan puistattaa ajatuskin, jos ei olisi hoksannut romppua ja poliisi olisi 
tehnyt kotitarkastuksen. Hän palasi hymyissä suin kotiin. 
 
Myöhemmin illalla hänelle muistui mieleen kannettava koulukuvalaite, jossa on kaikki 
Björndalsgymnasiumin nykyoppilaat. Koulukuvalaitteen hän otti omin luvin muutama viikko sitten, 
koska laitteessa on Jesuksen kuva. Jessica on sydänjuuriaan myöten ihastunut serkkuunsa.  
Kuvalaite oli suuressa sinisessä postilaatikossa, joka odotti koululähetti Svea Jonssonia lastauslaiturin 
liukuhihnalla. Kukaan ei nähnyt näpistystä.  
 
Iltaisin sängyssä Jessica on katsonut kuvalaitteelta serkkuaan samalla, kun onanoi. Serkku on 
värjännyt vaalean siilitukkansa pikimustaksi, sillä hänellä on tätä nykyään goottibuumi.  
Jessica on omin luvin nuuskinut kouluviraston sähköpostiviesteistä Jesuksen lukiolinjan nimen; 
esteettistekninen linja.  
Helmikuussa ystävänpäivänä hän lähetti serkulleen koulun oppilastietokoneeseen anonyymin 
sydämenkuvaviestin; Minä rakastan Jesusta, tiedät kuka.  
Jesus Stenig ei arvannut kuka oli lähettänyt tämän rakkauden punaisen sydämenkuvaviestin hänen 
opiskelijasähköpostiosoitteeseensa vaan epäili rinnakkaisluokalla käyvää Daniella Björklundia, joka on 
kivenkova hippi. Jesus on salaa ihaillut Daniellan rastatukkaa. Jessica ei osaa aavistaakaan, että 
hänen nimetön ystävänpäiväviestinsä vei suosikkiserkun toiselle tytölle.  
 



Nyt illalla Jessica mietti kuumeisesti, että mitä tekisi kuumalle koulukuvalaitteelle. Olisi sääli heittää 
roskiin koska siinä komeilee superseksikäs serkkupoika. Hän ajatteli, että pakko kai on luopua 
kuvalaitteesta siltä varalta, jos poliisi tekisi kotitarkastuksen. Tuskin poliisi olisi kiinnostunut 
kuvalaitteesta, koska sillä ei ole mitään tekemistä S-L Safetyn kanssa. Ehkä poliisi saattaisi hoksata, 
että kuvalaite olisi varastettu työpaikalta ja sitten Jessica joutuisi vaikeaan välikäteen.  
Jessica pyyhki kuvalaitteesta pois sormenjäljet ja sitten hiippaili viereisen kerrostalon kierrätyshakaan. 
Siellä hän vaivihkaa laittoi kuvalaitteen elektroniikkajätteiden konttiin. Tänne hän ei saisi viedä 
jätteitään koska se on tarkoitettu naapuritalon asukkaille. Hänen talonsa asukkaille ei ole 
elektroniikkakonttia eikä jaksanut enää mennä lähimmälle julkiselle kierrätysasemalle. Aamuun hän ei 
jaksanut odottaa sillä mielikuvituksessa kummitteli, että poliisi voisi tulla, vaikka keskiyöllä.  
  
Seuraavana päivänä oli Lenan vuoro mennä kuulusteluun. Hän piti lupauksensa eikä paljastanut 
Jessicaa sillä heistä on todella tullut ystäviä. Ystävyyden nimissä Lena Lundell teki oman rikoksen; 
syyllistyi väärään valaan eli nyt hän ei missään nimessä voi muuttaa mieltään. 
Kuulustelun jälkeen Lena oli ihmettelevinään työkavereilleen, että kuka perhana on voinut laittaa  
S-L Safetyn IP-osoitteen roskapostilistalle. Myös Jessica oli mukamas ihmettelevinään ja onnistui 
hyvin teeskennellä tietämätöntä.  
Kun edellinen osastopäällikkö Allan käväisi informationsservice-osastolla ihmettelemässä 
roskapostitapausta, niin silloin hänkin totesi: ”Tässä ei ole mitään järkeä, ei edes ihanaa. 
Kaupungintalon osastojen oviin pitänee laittaa koodilukot, ettei ulkopuoliset pääsisi raplaamaan 
servereitä.” Hän päätti ottaa asian esille Matilda Björkin kanssa.  
Ennen kuin osasto siirtyi takaisin digitaalikonttorin alaisuuteen, niin silloin S-L Safetyn teknikot olivat 
Allanin ja turvallisuuspäällikön kimpussa, että miksei sähköposti mene perille. Allan tapasi 
stressaantuneena puhaltaa ja sanoa: ”Puuh, en jaksa enää!”  
 
Jessica päätti jättää S-L Safetyn rauhaan, ettei tulisi ongelmia. Nyt hän selvisi pelkällä säikähdyksellä. 
Jos hänen tilallansa olisi ollut joku toinen niin kuka ties hän olisi saanut potkut ja joutunut 
rikosrekisteriin. Onneksi hän onnistui pitää pokkansa koko kuulustelun ajan. Se johtuu hänen suuresta 
kiinnostuksestansa rikosleffoihin sekä vilkkaasta mielikuvituksesta.  
Hän päätti, ettei tapahtuneesta kannata kirjoittaa minkäänlaista päiväkirjaa koska silloin on aina 
vaarana, että se vuotaisi vääriin käsiin.  
 
Tvåstadin kaupunki palkkasi yksityisetsivä Magnum Johanssonin tarkkailemaan informationsservice-
osastoa, että saataisiin kiinni mahdollinen syyllinen. Tämä on Magnumin ensimmäinen vaativa 
tehtävä. Joku aika sitten hän on käynyt lukion sosiaalipalvelulinjan sekä lyhyen vartijakoulutuksen.  
 
Magnum ei havainnut mitään tavallisesta poikkeavaa, niinpä hänen toimeksiantonsa päättyi 
muutaman kuukauden kuluttua. Magnum oli olevinaan Bravidan ilmastointitarkastaja ja käytti 
tekopartaa.  
 
Tuli joulukuu ja joululounaiden aika. Digitaalikonttorin väki söi maukkaan jouluaterian 
Björndalsgymnasiumin ruokalassa, jossa on elintarviketeknisen linjan harjoitusravintola.  
Jessica söi monta lautasellista jätkännakkeja. Olgaa nauratti kovasti, kun Jessica on noin innokas 
nakkien ystävä ja vitsaili: ”Minulle jäi nakkiongelma!” 
Ragnhild söi myös Jessicaa enemmän nakkeja ja ruokailun jälkeen röyhtäisi päälle. Olgaa ottaa 
pattiin, kun blondi selvisi kuulusteluista voittajana eikä saanut potkuja ja nyt se kuvatus meni ja söi 
monta nakkia.  
 
Ruokailun jälkeen Jessica kävi tervehtimässä entisiä pedagogejaan. Kotitalousluokka oli ennallaan 
mutta oppilaat olivat hänelle täysin vieraita. Ei yhtään tuttua. Ainoastaan pedagogit olivat hänelle 
tuttuja. Rex Holmgren oli tohkeissaan ja olisi tahtonut halata entistä suosikkioppilastaan mutta Jessica 
ei halunnut tulla vanhan ukon halaamaksi. Hänellä ei osaa aavistaakaan, että jotkut Rexin nykyisistä 
oppilaista on hänen tulevia työkavereita ja jopa idoleita, mutta eipä mennä tarinassa asioiden edelle. 
Kyllä hän huomasi, että jotkut jätkät olivat erittäin komeita, muttei välittänyt koska he ovat 
tuntemattomia ja kaiken kukkuraksi spesiaalikoululaisia. Nyt hän tuntee itsensä normaaliksi, kun on 
tavallisessa työpaikassa.  
Rex kertoi Jessicalle, että ensi vuonna spesiaalikoulut, lukiospesiaalikoulut sekä Daily Activity ryhmät 
muuttavat uusiin tiloihin. Jessica kysyi, että missä sijaitsee uudet tilat, johon talouspedagogi Rex 
vastasi: ”Kraftverket-talo sijaitsee tuolla Källstorp-Vårvikissä.” Jessica muisti lukeneensa paikallisesta 
lukulaitelehdestä, että Kraftverket-talo on nelikerroksinen punaruskeatiilirakennus, jossa on paljon 



lasipintaa. Ylimpiin kerroksiin tulee aurinkoenergian tutkimusyksikkö sekä hoivahallinnon tiloja. 
Katutasoon tulee Daily Activity ryhmät sekä spesiaalikoulut. Muuton jälkeen koulu ei enää ole 
spesiaalinimellä vaan se nimetään Strömmarn kouluksi.  
 
Jonkin aikaa pedagogien kanssa juteltuaan ja muisteltuaan koulu muistoja Jessica palasi takaisin 
ruokalaan, jossa työkaverit olivat jo odottamassa.  
  
Samana päivänä kaupunginkanslian väki söi oman joululounaan legendaarisen Hotel Swanian 
ravintolassa. Kun Allan Ahlqvist oli ottamassa haarukkaansa viimeistä jätkännakkia, niin yhtäkkiä 
häneltä pääsi oksennus. Tämä ei johdu ylensyönnistä vaan loppuun palamisesta. Hänellä on aivan 
liikaa työtehtäviä työpöydällään. Hänen on vaikea kieltäytyä ottamasta lisää vastuuta. Jotenkuten hän 
pystyi siirtämään pois informations- ja kopieringsservice osastot digitaalikonttorin alaisuuteen mutta 
jäljelle jäi muun muassa reseption remontti sekä turvallisuuskysymykset, varsinkin nyt kun S-L Safety 
nosti äläkän palvelun eston takia. Oksentaminen oli merkki siitä, ettei keho enää kestä lisää paineita. 
Allan joutui pitkäaikaissairaslomalle, jonka jälkeen hän pääsi enneaikaiseläkkeelle. 
Hänen tilallensa palkattiin kaima, Allan Andersson. Työtehtävät jaettiin muiden kanslian virkailijoiden 
kanssa, ettei hänkin rasittuisi. 
 
Tänä jouluna Jessica sai välipäivät vapaaksi koska Olga halusi olla töissä välipäivätkin ja syyn melkein 
arvaa; jotta muut virkailijat saisivat pomomaisen käsityksen. Olga on monesti sanonut, ettei palvelun 
estoa olisi tapahtunut, ellei selkä olisi kipeytynyt. Hänelle nousi enemmän ja enemmän pomomaisia 
ajatuksia. Myös Olga on ylipalamisen partaalla. Rykimiset kertovat karua todellisuutta; heti kun hän on 
oikein stressaantunut, niin silloin hän rykii kahta kauheammin niin, että Lenaa ja Ragnhildia todella 
vituttaa. He ovat alkaneet pitää osastojen väliovea kiinni, ettei rykiminen kuuluisi. Turvallisuuspäällikkö 
Matilda on hyvillään, kun väliovea on alettu pitää kiinni siltä varalta, jos alkaisi palaa. 
 
 
 
 
Helmikuussa 3001 oli Euroopan-mestaruus hiihtokisat Västeråsissa. Aluksi näytti siltä, että 
skandinaavit voittaisivat jokaisen hiihdon mutta pian paljastui, että he olivat käyttäneet kiellettyjä 
aineita. Yksi heistä oli Minette Kvarnby, joka on kasvanut Hallonbossa ja sen vuoksi vähän ennen 
paljastumista jämtlantilaismedia oli vähällä omia hänet itselleen. Hän on asunut suurimman osan 
elämästään Tukholmassa. Toinen dopingista kärähtäneistä naishiihtäjistä on Jenna Storskog, joka 
aiemmissa kisoissa on voittanut jopa kultaa mutta nyt nekin voitot on kyseenalaistettu. Kolmas 
dopingista kärähtäneistä on tuuheapartainen Viktor Fiber, jonka parta on usein huurteessa ja nyt 
paljastui, että myös veri oli dopinghuurteessa.  
 
Kaikkien näiden kärähtäneiden skandinaavihiihtäjien valmentajana on Karl-Peter Kurén, sama sälli, 
joka oli Jessican erityisvoimistelupedagogina kakkosluokalla. 
Kun Jessica näki televisiouutisista, että hänen entinen voimistelupedagoginsa on kärähtäneiden 
hiihtäjien valmentajana, niin silloin hänelle valkeni, että mitä ne ruiskut äijän hanskalokerossa oli sekä 
auton lattialla lojuvat muovipussit. Tähän asti hän on olettanut miehen olleen eräänlainen lääkäri. Siinä 
hän oli väärässä. Kylläkin Karl-Peterillä on lääketieteellinen tutkinto mutta sitä hän väärinkäyttää, jotta 
Skandinavia saisi kultaa ja kunniaa.   
 
Karl-Peter paljastui koska sattui unohtamaan lääkärilaukkunsa västeråsilaiselle Brandoilin 
huoltoasemalle, joka on lähellä kisapaikkaa. Laukussa oli veripusseja sekä muita dopingiin liittyvää 
kalustoa. Muut urheilu pomot päättivät vierittää päävastuun Karl-Peterin niskaan koska tämä on hyvin 
vastenmielisen näköinen ja oloinen. Oikeastaan hän on pikku tekijä dopingtapauksessa, ja sen vuoksi 
isommat hiihtoliiton pomot vierittivät päävastuun hänelle. Dopingsirkuksen pääjehu on Patrik M Tall, 
joka vieritti vastuun Karl-Peterille.  
Kärähtäneet hiihtäjät yrittivät käyttää ikivanhaa peiteainetta Hemohesiä, josta Karl-Peter ja Patrik M 
Tall olivat saaneet tietää Lahden Hemohes World museosta ja päättivät tarjota tätä peiteainetta 
hiihtäjille. He ajattelivat, ettei enää sitä tutkittaisiin koska pomojen mielestä Hemohes olisi vanha vitsi 
mutta siinä äijät olivat väärässä. Hiihtäjille tuli melkoinen helvetti, raskaimmin paljastumisen koki 
Minette Kvarnby, joka sortui ryyppäämään.  
Doping-jupakasta tuli kansallinen häpeä koko Skandinavialle ja koko Euroopan tiedotusvälineet 
jauhoivat tapauksesta viikko kausia. Media tonki Karl-Peterin aikaisempaa työuraa ja pian koko 
Eurooppa tiesi, että mies on ollut aiemmin erityisvoimistelupedagogina Tvåstadissa ja Forssassa. 



Hyvä kun ei paljastettu hänen entisten oppilaittensa nimiä.  
Jessica ei tiedä, että äijä on ollut myös kaksoisolennon erityisvoimistelupedagogina. Tämän hän saisi 
tietää, jos uskaltaisi ja kykenisi kommunikoimaan Johannan kanssa. Johanna on yrittänyt kirjoittaa 
Jessicalle mutta hän vain vastailee lyhyesti ja ytimekkäästi.  
 
Olga alkoi kiusoitella Jessicalle, että tämä on tyypillistä jämtlantilaisuutta, jossa pelleillään kiellettyjen 
aineiden kanssa ja siellähän on se supervankilakin. Hän omasta mielestä leikillään kiusoitteli Jessicaa, 
että kuka ties tämäkin käyttäisi dopingia. Jessica pahoitti mielensä tästä konin leikistä.  
Olga tulosti netistä Karl-Peterin ja Patrik M Tallin kuvia ja teippasi niitä kahvihuoneen seinille sekä joka 
kahvitauko vittuili ihan kuin dopingskandaali olisi Jessican syytä. Hänestä tuntuu pahalta, kun ei 
uskalla valittaa esimiehille, vaikka hänen tulisi tehdä niin. Jessica on aivan liian nössömäisen ylikiltti, 
josta hän kärsii enemmän noin kymmenen vuoden kuluttua. Hänen ylikiltteytensä johtuu tietenkin siitä, 
kun hänellä ei ole kokemuksia kavereista.  
Hän on oppinut, että Olgan kanssa on oltava varovainen koska tämä on hyvin arvaamattoman falski. 
Sen hän tulee vielä kokemaan todella raskaasti, mutta eipä mennä tarinassa asioiden edelle. 
Jessica yritti olla välittämättä piikittelystä, mutta se oli vaikeaa, kun ihan kaikesta tämä kyömynenäinen 
rykivä akka nälvi häntä. Jos Olga huomaisi Jessican tulleen surulliseksi, niin silloin hän alkaisi 
anteeksipyytävästi lässyttää, joka tuntuu pahemmalta kuin vittuilu.  
Lena on huomannut, että Olga pitää Jessicaa ihan pilkkanaan. Hän kehotti tätä valittaa Christinalle, 
mutta sellaiseen ylikiltti nössömäinen Jessica ei kykene. 
Eräänä talvipäivänä Jessicaa alkoi niin paljon vituttaa, että meni Olgan selän taakse ja työnsi 
geelikynänpään tämän takapuoleen. Kynä, jonka S-L Safety oli vuosi sitten kokeilumielessä lähettänyt 
turvallisuuspäällikölle. Kynästä on pois viilattu yrityslogo.  
Rouva Lindberg hurjistui kuin raivopäinen härkä ja lähti naamapunaisena ajamaan Jessicaa takaa. He 
juoksivat osaston keskellä olevan matalan pöydän ympäri, kunnes Jessica onnistui pakenemaan 
lastauslaiturille ja sieltä kellarinkäytävän kautta kopiointiosastolle turvaan. 
Hän ei voi tietää, että mitä olisi seurannut, jos Olga olisi saanut hänet kiinni, sillä tämä rykivä akka voi 
olla hyvin arvaamaton kiukuspäissään.  
Joitakin vuosia sitten Jessica oli nähnyt työpaikallaan Olgan aggressiolappusia, sellaisia, jonka pitää 
rypistää palloksi ja heittää seinään heti kun tuntee kiukunpuuskan.  
 
Jessica eikä muutkaan kaupungintalolla tiedä, että Olgalla on Igorin syndrooma, joka on eräänlainen 
psykopaattinen sairaus. Se on hieman erikoista psykopatiaa, jota parannetaan muun muassa Aloe 
Vera seoksilla. Vaiva on saanut nimensä Igor Retkutsenkolta 2000-luvun alussa. Pian huomattiin, että 
joillakin henkilöillä esiintyy jokapäiväistä rykimistä ja toisilla väkivaltaisuuksia. Yhteistä kaikille on 
sinipunasävy kasvoilla, kun he hermostuvat. Olga Lindberg tapaa rykiä naama sinipunaisena ja kädet 
väpättävät rinnan päällä, kun hän on stressaantunut. 
 
Jessica sanoi Lenalle, että oli vahingossa sattunut tökkäämään geelikynällä Olgaa takapuoleen. 
Lenaa alkoi naurattaa makeasti: ”Heh, varmasti se kiihottui ja olisi antanut sinulle kunnolla pillua!” 
johon Jessie änkytti: ”Mutta minä en syty naisista.” johon Lena: ”Mutta naiset näkyvät syttyvän 
sinusta!” Ja nauroi makeasti. Tällainen huumori on Jessican mieleen, jota hän ja Lena harrastavat 
lähes päivittäin. Ulkopuolisen korvissa se kuulostaa erittäin härskiltä ja lapselliselta mutta Jessica 
Stenigillä ja Lena Lundellilla on erityinen huumorintaju. Tässä päivänä eräänä Jessica sanoi, ettei hän 
enää ole kiinnostunut hiirieläimistä koska 2980-luvun alussa hän olisi halunnut hamsterin mutta äiti ei 
pidä jyrsijöistä, niinpä ostin viikkorahoilla kanin, jonka isä möi työkaverilleen. Tähän Lena vitsaili: 
”Varmasti te söitte sen.  Mutsisi väitti kanipaistia kanaksi.” Jessica mietti hetkisen, että ehkä se 
maukas kana-ateria olikin kanipaisti, mutta mitäpä siitä, sillä sehän oli hyvää. Ajatus meni pois yhtä 
nopeasti kuin oli tullutkin.  
 
Kahvihuoneessa on pieni mp3-soitin, jolla Jessica ja Lena ovat äänittäneet varsikseen hassuja 
haastatteluja sekä vitsailuja. Äänitykset ovat hyvin härskejä, semmoista tyypillistä tyttöhuumoria. He 
pilailevat Olgan, Ragnhildin sekä rikostutkija Yana-Ullan kustannuksella, kun he ovat kahden kesken. 
Lena osaa hyvin imitoida Yana-Ullaa. Hän tapaa vitsailla rikostutkijan sukunimestä koska sana hög 
tarkoittaa korkealla pilvessä olemista: ”Nyt minäkin haluan olla Höög, yhtä lailla pilvissä kuin rikoskyttä 
Höög!”, taustalle tallentuu Jessican räkätys. Jos Yana-Ulla saisi äänityksen käsiinsä, niin 
todennäköisesti siitä seuraisi kivenkovat kuulustelut virkavallan halventamisesta.  
 
Onneksi pian Olga rauhoittui. Ehkä kynä pyllyssä auttoi Olgaa ajattelemaan käytöstään. Kyllä Jessica 
ja Olga tulevat hyvin toimeen keskenään, mutta radiokanavan valinnassa heillä on pieniä 



erimielisyyksiä. Jessica mielellään kuuntelisi eurooppalaista uutisradiokanava Radio Pooliaa, kun taas 
Olga kuuntelisi EBU Radio 4 Westiä. Tämä johtuu tietenkin sukupolvi erosta, vaikka moni vanhempikin 
henkilö kuuntelee kaupallista Radio Poolia mutta Olgaa kyllästyttää mainokset sekä radioaseman 
äänekäs aamuohjelma, jossa hassuttelevat suositut radiojulkkikset Agneta Castlehill ja Miro Limp.  
Jessica järkevänä tyttönä päätti tehdä kompromissin työkaverin kanssa; Radio Pooliaa kuunnellaan 
aamupäivisin ja iltapäivisin Radio Westiä. Perjantai iltapäivisin EBU Radio 4 Westissä on mainio 
satiirinen ajankohtaisohjelma Framåt på fredag, jossa tehdään tutuille kappaleille uudet sanat. Tämä 
miellyttää molempia.  
 
Eräänä maaliskuisena perjantaina Jessican piti kärrätä erittäin painavia konttorirobotinosia ylimpään 
viidenteen kerrokseen ekonomiaosastolle. Olga ei halua eikä uskalla kärrätä painavia tavaroita koska 
pelkää selkänsä uudelleen kipeytymistä, niinpä Jessica joutuu kärräämään kaiken painavan. Olga 
jakelee kaikki kevyet paketit ja samalla nuolee pikku pomojen takapuolia.  
Lounastauolla kotona vessassa käsiä pestessä Jessican selkään iski äkillinen noidannuoli. Se teki 
kipeää kuin laserleikkurinsäde olisi iskeytynyt.  
Hän mietti, jos soittaisi työpaikalle, ettei pääse tulemaan mutta päätti kuitenkin raahautua tukikepin 
avulla työpaikalle kertomaan Olgalle, että selkä perhana kipeytyi käsiä pestessä. Olga osasi lohduttaa 
melkein itkevää Jessicaa koska vuosi sitten hänellä itselläkin oli selkäkipuja ja nyt heillä on yhteisiä 
kokemuksia. Tämä kokemus lähensi heitä joksikin aikaa. Tietenkin Olga lässytti lohduttaakseen, että 
kyllä se siitä ja kehotti makailemisen sijasta liikkua mahdollisimman paljon. Se on ihan totta, mutta 
siinä sivussa hän lässytti ihan kuin Jessica olisi vähäjärkinen. Olga lässytys on vittuiluakin rankempaa.  
Jessica oli kokonaisen seuraavan viikon kotona ja sitten maanantaina palasi töihin. Tästä lähtien hän 
aikoo ottaa rauhallisemmin painavien tavaroiden kanssa. Hän sopi Olgan kanssa, että he käyttäisivät 
tästedes moottoriohjattua lavettia, jollainen on osaston varastossa mutta sitä ei ole tullut käytettyä 
koska lavetti on aivan liian leveä mahtuakseen hisseihin. 
Olga keskusteli Christinan kanssa, että tilattaisiin hieman kapeampia lavetteja, jotta ne mahtuisivat 
hisseihin, mielellään saisi olla yksi lavetti jokaisessa kerroksessa. Christina Karlsson antoi luvan tilata 
kaksi kapeaa lavettia Keskon tukusta, jotka mahtuvat hisseihin.  
Monta vuotta Olga on halunnut hankkia osastolle paperipostinlajittelurobotteja mutta sellaiseen 
pienellä kunnalla ei ole varaa, eikä uskallusta koska kunnan esimiehet pelkäävät ammattiliiton 
ärähtämistä. Olga ei myöskään ymmärrä, että hän leikkii tulella; jos lajittelurobotteja hankittaisiin, niin 
silloin hänenkin työnsä olisi uhattuna. Hän todennäköisesti on ajatellut, että robotit korvaisivat 
Jessican ja sitten hänestä itsestä tulisi robottioperaattori, vaikkei ymmärrä mitään robottien 
ohjelmoinnista. Jessica on paljon parempi konttorirobottien ja palvelimien käyttämisessä mutta harmi 
vaan, kun sellaiseen ei ole tullut tilaisuutta.   
 
Eräänä keväisenä lauantaina Jessica teki pienen kävelylenkin lähistöllä olevan pitkulaisen Hultsjö 
järven rantaan, jonka eteläpuolella on kaunis Centralparken puistikko, joka on melkein yhtä hieno kuin 
Sofia Erikssons Parken mutta Centralparken on luonnontilassa. Hultsjön järven länsipuolella on 
luksushuviloita.  
Jessica huomasi pienen lasitetun puhelinkoppia muistuttavan kopin mutta sellainen se ei todellakaan 
ole vaan itsemurha-automaatti. Jessica uteliaisuuttaan kurkisti koppiin, muttei uskaltanut sulkea ovea, 
ettei koppi tappaisi häntä.  
Kopissa hän näki vihreän metallisen laitteen, jonka yläpuolella ikkunoiden välissä laitteen käyttöohjeet. 
Hän katsoi käyttöohjetta. Hän muisti lukeneen paikallisesta uutislukulaitelehdestä, että viime aikoina 
itsemurha-automaatit ovat yleistyneet ja niitä on alettu pystyttää jokaiseen eurooppalaiseen 
kaupunkiin ihmisille, jotka ovat kyllästyneet elämään. Näin itsemurhakandidaatit eivät hyppelisi silloilta 
tai ripustelisi itseään narun jatkoksi roikkumaan puihin.  
Itsemurhakopit murhaisivat itsemurhakandidaatit siististi ja sitten hävittää ruumiin syövyttävillä aineilla.  
Jessica poistui nopeasti kopista, ettei laite murhaisi häntä. Hänelle elämä on hyvin arvokas, vaikka 
hänellä on ollut paljon vastoinkäymisiä.  
 
Ei itsemurhakoppi huomaamatta murhaa ketään. Ensin pitää laittaa 1 euron kolikko rahanreikään, 
jolloin ovi sulkeutuu ja ikkunalasit tummenevat niin, ettei ulkoa päin näe kuka on kopissa ja mitä siellä 
tapahtuu. Kopissa itsemurhaajan pitää vastailla näyttöruudulla oleviin ohjeisiin ja kysymyksiin, jotka 
ehkäisevät impulsiiviset itsetuho ajatukset. Välillä pitää myös puhaltaa alkometriin ja laittaa sormi 
verikoeaukkoon, jotta tietokone tietäisi, että itsemurhaaja on selvin päin ja tietää varmasti mitä on 
tekemässä. Itsemurhan jälkeen ei voi katua. 
Jessicaa puistatti tämmöinen vehje ja sulki oven ja poistui paikalta. Hän ei voisi ajatellakaan tehdä 
itsaria. Itsemurhakopit ovat Workers Party puolueen idea kohentaa demokratiaa. Puolueen mukaan 



jokaisella tulee olla oikeus päättää päivänsä. Afrikassa koppeja on ollut useita vuosikymmeniä. Nyt 
Global Unionin jäsenyys sallii kopit myös Euroopassa.  
 
Eräänä kesäkuisena päivänä digitaalikonttorin väki teki pienen kanavalaivapurjehduksen Uddevallan 
kanavalle. Kanava yhdistää Skagerrakin ja Vänernin. Kanavan rakentaminen oli iso projekti, joka 
työllisti paljon ihmisiä. Kanava menee Brålandan ja Bobbyhillin välistä. Kanavan kohdalla kulkee 
Mellerudin ja Tvåstadin kunnanraja.  
Kanava rakennettiin, ettei herkkä Göta joki ylikuormittuisi. Göta joen rannoilla on jatkuva sortumavaara 
eikä Strannan sulkuja voi loputtomiin laajentaa, sillä rannat ovat täyteen rakennettu.  
 
Informations- ja kopieringsservice osastoilta oli vain Jessica ja Ragnhild koska Olga halusi 
mieluummin työskennellä, jotta talon väki saisi hänestä pomomaisen käsityksen. Hän perusteli, ettei 
osastoa voi sulkea noin vain.  
Lena jäi pois purjehdukselta ihan protestimielessä koska on kyllästynyt surkeisiin pomoihin. 
Digitaalikonttorin pomot olivat kanavaristeilyllä ja sen vuoksi Lena ei halunnut olla samassa veneessä 
mulkeroiden kanssa, kuten hän itse asian ilmaisi. 
 
Digitaalikonttorin väki meni kaupungintalolta hopeanvärisellä Northern Traffic bussilla Mellerudin 
keskustaan, jonne kanavalaivat menevät. Mellerudiin on kaivettu leveä kanavan pohjukka.  
Katamaraaniin astuttaessa satoi kuin saavista. Onneksi kamaraani Jet Melliksessä on paljon sisätilaa. 
Keskellä alusta on viinikioski, josta Jessica osti vanhemmilleen sekä itselleen dalslantilaista 
rypäleviiniä, joka on tuotettu Bengtforsissa. Viini muistuttaa maultaan Sangriaa, muttei sitä Sangriaksi 
saa kutsua, kun nimi on rekisteröity Espanjalle.  
 
Jessicalle muistui mieleen neljännen luokan aikainen Skånska Svanen purjehdus ja mietti, että 
mitähän tapahtuisi, jos hän yrittäisi upottaa tämänkin katamaraanin. Aivan varmasti siitä seuraisi 
potkut ja linnareissu. Varmasti rikoskytän kookkaat rinnat nytkähtäisivät pystyyn, ajatteli Jessica Stenig 
samalla kun seisoi katamaraanin oikeanpuoleisen ponttonin päällä.  
Jessica ja Lena tapaavat usein vitsailla rikostutkijan valtavista daisareista ja siitä on jopa 
todistusaineistoa mp3-soittimen muistikortilla.  
 
Ei Jessicalla ole sydäntä upottaa näin hienoa kanavakatamaraania. Oikeastaan Jet Skånska 
svanenkaan ollut lähelläkään upota vaan Inger Bulle hieman liioitteli asiaa, jotta oppilas oppisi 
pitämään näppinsä kurissa.  
 
Kun Jet Mellis lähestyi Uddevallaa, niin silloin Jessica ajatteli itse mielessään samalla kun piteli pikaria 
kädessään, jossa oli Dalslandin viiniä, että joskus pitänee käydä Bengtforsissa viiniostoksilla. Tätä 
hyvänmakuista Sangria tyyppistä viiniä viljellään ja valmistetaan viinitilalla nimeltä Bengtfors Crest. 
 
Katamaraani Jet Mellis kiinnittyi Uddevallan laituriin, joka on aivan Bäve ån joen suulla.  
Kampenhofin bussien pysäköintipaikalla odotti sama hopeanvärinen Northern Traffic bussi, joka oli 
mennyt Uddevallaan odottamaan seuruetta.  
Sitten bussi kiidätti digitaalikonttorilaiset takaisin Tvåstadin kaupungintalolle. Jessica käveli 
Stallbackan sillan kävelyramppia pitkin toiselle puolen jokea ja sitten keskustan läpi kohti 
Nybergskullaa ja kotikatua.  
Kaupungintalolta olisi ollut lyhyempi matka vanhempien luokse Vingvägenille, mutta hän on jo tottunut 
töiden jälkeen mennä asunnolleen, joksi hän kotiaan yhä kutsuu.  
Hänen alapuolellansa, ensimmäisessä kerroksessa asuu kiihottava niminen Nisse Åström. 
Sukunimestä hänelle tulee mieleen samanniminen laulaja, joka edusti tänä vuonna Skandinaviaa 
Euroviisuissa mutta sijoittui lähelle jumbosijaa. Etunimi kiihottaa kaikkein eniten.  
 
Ainoastaan keskiviikkoiltaisin hän käy vanhempien luona kylpemässä kylpysaavissa ja katsomassa  
TV Jämtlantia. Hänellä itsellä ei vielä ole kyseistä tv-kanavaa, mutta hän harkitsee sen tilaamista.  
Myös perjantai-iltaisin hän käy vanhempien luona, jolloin hän vie likapyyhin pestäväksi. Hän on aivan 
liian laiska pyykkäämään.  
 
Jessican talon kellarissa olisi hieno pesurobotti, josta Annki on kateellinen. Hänellä itsellä on 
täysautomaattinen pesukone, muttei kuitenkaan niin automaattinen kuin pesurobotti. 
Lauantai-illallakin Jessica käy vanhempien luona koska silloin on perinteinen peseytymispäivä. 
Kylpysaavissa hän tapaa lueskella matkailulukulaitteita, joita hänellä on varaston kaapissa. Hän on 



tarkoituksella jättänyt joitakin lukulaite-esitteitä Vingvägenille, jotta kylpysaavissa istuessa olisi 
luettavaa. Tätä isä ja äiti eivät käsitä, että miksi pitää lukea jopa kylpysaavissa.  
 
Vanhan jämtlantilaisen tarun mukaan jokaisen kylpysaavin pohjan alla asustaa kylpysaavitonttu, jonka 
tehtävä on pitää saavi hyvässä kunnossa. Tästä Jessica tapaa usein läpättää niin, että kuulostaa ihan 
lapselliselta. Lapsellinen läpätys on niin arkipäiväistä, ettei isä ja äiti enää sitä edes ajattele. 
Vanhat luetut lukulaitteet hän vie työpaikalleen, jotta työkaverit voisivat lueskella. Ne lukulaitteet, joista 
työkaverit eivät ole kiinnostuneita, hän vie eri osastojen kahvihuoneisiin samalla kun käy reitittimien 
huolto kierroksella ja samalla kerää ja jakaa paperipostit.  
Hän jakaa perille myös S-L Safetyn lähettämät paperikirjeet, jotka firma lähettää silloin tällöin 
testatakseen, että kulkeeko posti. Kaikki toimii erinomaisesti, sillä enää Jessica ei uskalla sabotoida  
S-L Safetyn toimintaa. Postin välittäminen perille on myös eräänlaista kiusantekoa S-L Safetyä ja 
Yana-Ullaa kohtaan, jotta nämä joutuisivat ulalle, ajatella Yana-Ulla joutuu ulalle. 
 
Lauantaisin ja sunnuntaisin kello 13 Jessica käy syömässä vanhempien luona koska on hyvin laiska 
itse kokkaamaan. Vanhempien luona käynti on hyväksi koska muuten hän olisi liikaa yksikseen.  
 
Annkia ja Andersia oikein hirvittää, jos tyttö menettäisi järkensä sen ainaisen örinän takia ja pelkää 
sydän syrjällään, että hän örisisi myös kotona.  
Yhä Jessie örähtelee heti kun lukee uutislukulaitteelta Inger Bullesta tai näkee nimen Johanne eri 
muodoissa. Hän ei kykene kertomaan örinöiden syytä koska ei halua ottaa suuhunsa paskasanoja. 
Vanhemmille hän ei ole kertonut sanallakaan syksyisestä poliisikuulustelusta. Aivan varmasti isä ja äiti 
huolestuisivat, että tuleeko pian potkut. Jessica on kirjaimellisesti sunnuntailapsi ja selvisi 
kuulusteluista kuin koiraveräjästä. Tällä kertaa valehtelu raskauttavien asianhaarain vallitessa 
kannatti. Vielä vähemmän Jessica pystyisi kertomaan vanhemmille kuulusteluiden syystä, että oli itse 
asettanut S-L Safetyn IP-osoitteen roskapostilistalle. Aivan varmasti äiti saisi polttaa monta 
sähkötupakkaa ja ehkä myös perinteisiä savukkeita. Isä saattaisi ratketa ryyppäämään. Tätä nykyään 
on helppo alkoholisoitua koska alkoholimonopoli on purettu.  
 
Jessica itse mielessään tapaa ajatella, että mitä olisi voinut tapahtua, jos olisi tunnustanut. Potkut olisi 
aivan varmasti tullut ja sitten lukematon määrä psykiatrisia tutkimuksia papiljottimaiset anturit 
päänahassa ja sitten joko vankilatuomio tai Daily Activity. Jessicasta molemmat ovat yhtä pahoja 
paikkoja, hyi helvetti, kuten hän tapaa itse mielessään ajatella.  
 
Elokuun lopulla Euroopan kaikkien aikojen hauskin koomikkonero Kurt ”Skurtis” Passare menehtyi 
keskellä golfkenttää, Brysselin länsipuolella, Escliven kaupunginosassa. Todennäköisesti hän 
menehtyi ylirasituksesta koska oli kivenkova liikemies ja pyöritti Skurtis Production tuotantoyhtiötä.  
Tuotantoyhtiö on tuottanut monta erittäin hauskaa ja suosittua komediaa, joissa kultti hahmo Ulla 
Uselessbrook tekee vaikka mitä hullua erilaisissa arkitilanteissa sama vanha risainen 
punavalkoraidallinen mekkopäällä. Jokaisessa komedialeffassa Ulla kiusaa anoppiaan, joka on 
kivenkova liikenainen.  
Kriitikot tapaavat haukkua tätä kansansuosikkia mutta siitä Skurtis viis välitti koska tiesi tavallisen 
rahvaan arvostavan hänen huumoriaan. Ulla Uselessbrookia näyttelee runolaulaja Vera-Maya Lordi.  
Runolaulajana Vera-Maya on kriitikoiden suosikki mutta kansa tapaa haukotella, kun televisiossa hän 
alkaa laulaa mörisevällä äänellään edesmenneen alkoholisoituneen ja erakoituneen runoilijatar  
Ester Lenovon runoja. Kurt Passaren komediat eivät koskaan menestyneet Euroopan rajojen 
ulkopuolella koska ne ovat semmoista kansallista huumoria. Suomessa hänen huumorinsa jotenkuten 
menestyy mutta Skandinaviassa Skurtis on huumorinero.  
Kurt on syntynyt Skandinavian Vänercityssä ja sen vuoksi hänen tv-tuotantoansa esittää erityisesti 
kansallinen RTV4. Yleensä ensi esitykset pyörivät yhteiseurooppalaisella ATV3 kanavalla, jonka 
jälkeen niitä esitetään muissa osavaltioissa kuten esimerkiksi RTV4:llä. 
Skurtis Production tuottaa myös erittäin suosittua tietokilpailua nimeltä Questions of ten thousandth 
euro. jonka juontaa muinainen Miss Eurooppa Greta Vässare, jolla on tuuhea ruskeakiharainen tukka.  
Hän ei ole sukua Polly Vässarelle, vaikka heillä onkin sama sukunimi. Greta Vässare on aivan hulluna 
sähkömoottoripyörien perään. Hänellä on oma moottoripyöräverstas Brysselin koillispuolella pienessä 
Motor-Mattvillagen pitäjässä. Siellä pikkupojat käyvät usein päristelemässä ja rassaamassa 
moottoripyöriä.  
Kurtin kuoleman jälkeen tv-kanavat ATV3 ja RTV4 päättivät jatkaa jonkin aikaa tietokilpailun 
esittämistä koska se on hyvin suosittu. Lisäksi koostettiin huumoriohjelma Skurtis bästa.  



Toinen suosittu Skurtis Productionin ohjelma on tv-leikki Skurtis Games, joka on puoliksi huumorileikki 
sekä arpajaisohjelma, jossa osallistujat kilpailevat erilaisissa älykkyyden mittaavissa leikkeissä kuten 
esimerkiksi sideharson nielemiskilpailussa.  
Kurtin kuolema vavisutti viihde-Skandinaviaa. Hänellä on yksi aikuinen tytär, Birgit Pirre Passare, joka 
on myös kova tekemään bisnestä, muttei kuitenkaan viihdealalla vaan Euroopan arvopaperipörssissä. 
Nyt Birgit perii hirveästi rahaa, jotka hän aikoo sijoittaa erilaisiin osakkeisiin. Hän myi isänsä 
tuottamien ohjelmien esitysoikeudet skandinaaviselle RTV4:lle, joka puolestaan jakaa esitysoikeudet 
ATV3:lle.  
  
Kurt Passare oli myös intohimoinen keksijä. Hänelle jäi monta mielenkiintoista keksintöä kesken, ja 
yksi niistä on kaikkien aikojen ensimmäinen aikakone, ainakin niin hän oletti.  
Aikakonetta hän oli rakentamassa yhdessä hieman omituisen keksijä Marty Elftonssonin kanssa. 
Martyn vaimo Eva on vieläkin kummallisempi, joka puuttuu jokaiseen kuulemaansa keskusteluun sekä 
on huolimaton nettiturvallisuudesta niin, että hänen Facebook-tilejänsä on vähän väliä yritetty kaapata, 
siis melkoinen tursake.  
Nyt Kurtin kuoleman jälkeen Marty jatkaa aikakoneprojektia mutta siitä tulee vaikeaa, kun Kurt vei 
tietotaidon mukanaan hautaan.  
 
Mitä Marty ja Kurt eivät tienneet että, aikakone on jo keksitty ja sen teki kauan sitten muuan 
stenungsundilainen mies, joka lahjoitti aikakoneen veljelleen, The JT:lle. Hän käytti ja käyttää yhä 
aikakonetta varovasti, ettei sotkisi historiaa, jolloin mikään ei enää täsmäisi. Tvåstadissa, Vattulassa 
sekä Forssassa on tehty ufohavaintoja, ihan kuin urheiluauto lentäisi ja välillä ajaa huimaa vauhtia 
öisellä kadulla ja sitten mystisesti katoaa. Jäljelle jää vain palavat renkaan jäljet. Kukaan ei osaa 
aavistaakaan, että kyseessä on anonyyminettikirjailija The JT. Hän tarkkailee Jessican ja Johanna 
Kivisen elämää.  
Martylla on tuuhea harmaa kampaamaton tukka ja valtava vatsa. Elftonssonit asuvat Brysselin 
ulkopuolella pienessä Paradise nimisessä pitäjässä. Heidän puutarhassansa on valtava omenapuu.  
Elftonssonien olohuoneen sohvan vieressä on minijääkaappi, johon Eva tapaa tehdä ihania 
hanhenmaksapallerovoileipiä, joiden päällä paljon omenasosetta.  
 
Kurtin kuolemasta Jessica kuuli Radio Pooliasta. Hän on ihastunut radioasemaan, joka aloitti 
muutama vuosi sitten suuressa osin Eurooppaa paitsi Suomessa ja Karjalassa, jossa radiota voi 
kuunnella ainoastaan netissä. Radio Poolian omistaa Allan media eli sama omistaja kuin ATV3:llä ja 
RTV4:llä. Sähköpostikaveri CP-Hallstahammar inhoaa Radio Pooliaa koska hänen mielestänsä sillä 
on liian lyhyet soittolistat ja liikaa mainoksia.  
  
Jessica on Kurtin suuri ihailija koska tällä oli niin hauskoja sutkauksia sekä sketsi hahmoja. Hänellä on 
kaikki Ulla Uselessbrook komediat kotisivullaan, jonne hän on tehnyt leffasivuston. 
Tätä nykyään on täysin laillista laittaa elokuvia omalle kotisivulle vapaaseen levitykseen, mutta ehtona 
on, että toiminnan on oltava ilmaista eikä sisältöön saa koskea. Filmin välissä olevia mainoksia ei saa 
poistaa, jos niin tekisi, niin silloin voi häkki heilahtaa.  
 
Eräänä syyskuisena päivänä osastopäällikkö Christina Karlsson kysyi Jessicalta, että haluaisiko tämä 
opetella laskutusrobotin ohjelmointia. Totta kai Jessica suostui, sillä hän haluaa kovasti satsata 
uraputkeensa. Tästä Olga ei pitänyt koska nyt Jessicasta tulee viisaampi. Ajatella jos blondista tulisi 
osastopäällikkö, ajatteli Olga Lindberg.  
 
Muutaman kerran viikossa hän kävi digitaalikonttorin tiloissa neljännessä kerroksessa harjoittelemassa 
laskutusrobotin käyttöä. Pitää ohjelmoida robottiin laskutustiedot ja sitten robotti laskee ja sitten 
tulostaa tositteita, jotka lähetetään sähköisesti eri osastoille.  
Jessica istui laskutusteknikko Per-Markus Lindebjörkin konttorissa opettelemassa laskutusrobotin 
ohjelmointia. Per-Markus on tukevahko lyhytkasvuinen mustatukkainen ukonkäppänä, jonka 
työtehtäviin kuuluu laskutusrobottien lisäksi digitaalikonttorin palkka-asiat. 
Parin viikon ajan Jessica innolla harjoitteli laskutusrobotin käyttöä mutta sitten luovutti koska robotti 
vaikuttaa hyvin vaikealta ja häntä alkoi pelottaa, jos tulisi vakavia virheitä ja saisi potkut ja uudet 
kuulustelut. Hänellä on hirveä potkukauhu, joka kasvoi poliisikuulusteluiden jälkeen koska hänelle 
muistui mieleen mitä Mellerudissä tapahtui.  
 
Robottiin pitää huolellisesti ohjelmoida jokaista pilkkua myöden muun muassa informations- ja 
kopieringsservice osastojen asiakaslaskut. Jessicalla on erittäin huono laskupää, joka johtuu 



kolmannen luokan pedagogien lässytyksestä. Tätä hän on monesti pohtinut, ja tuntee kovaa 
katkeruutta Kristianstadin aikaisia pedagogeja kohtaan. Jos he olisivat ottaneet matematiikan 
tosissaan, niin kukaties nyt hänellä olisi parempipalkkainen ammatti. Hän ei voisi ajatellakaan alkaa 
vihamaan Nisse Johnsonia mutta senkin edestä hän vihaa kolmannen luokan pedagogi Bertil 
Järnbergiä, joka antoi ekaluokan matematiikkalukulaitteita, vaikka hän ehti aloittaa kertotaulun 
harjoittelun Kalmarissa. Berra teki pahan virkavirheen, on Jessica monesti vatuloinut.  
Nyt hän on vain palkkatukityöläinen, jonka työsuhdetta jatketaan kerran vuodessa. Tähän mennessä 
kaikki on mennyt hyvin mutta palkka on alhaisempi kuin työkavereilla. Jessican palkka on noin  
10 000 euroa kuussa, eikä siitä jää paljoakaan käteen, kun summasta pitää maksaa arvonlisäverot tai 
muuten verovirasto pistää hyrskyn myrskyn.  
Ennen palkkatukea hän sai vieläkin vähemmän eli 6000 euroa kuukaudessa, joka oli sairauseläke, 
vaikkei hän ole sairas. Asuntotukea hänelle ei myönnetä koska hänellä on säästötili sekä 
asumisoikeusasunto mutta säästörahat ovat vain pahanpäivän varalle. Tämän takia Jessica tuntee 
kovaa katkeruutta Workers Party puoluetta kohtaan. Puolueen ainoa hyvä teko on Skandinavian 
liittäminen global valuutta-alueeseen, kuten Jessica on monesti ajatellut.  
 
Joskus hän on valittanut puolueesta isälleen, että olisi parempi, jos liberaalinen The Digitals tulisi 
valtaan tai sitten Coalitions Party. Anders on viimeksi mainittua puoluetta vastaan ja kutsuu sitä 
lahtariksi, joka vie tuhkatkin pesästä. Jessica on toista mieltä ja toivoo seuraavissa vaaleissa 
porvaripuolueiden voittoa. 
 
Nyt kun Jessica harjoitteli Per-Markuksen konttorissa laskutusrobottien ohjelmointia, niin silloin häntä 
alkoi hirvittää, jos tulisi virheitä. Ajatella jos hän vahingossa tietokantaan kirjoittaisi tilinnumerot väärin 
ja sitten saisi jälleen istua vastapäätä isorintaista poliisia. Jessica sanoi pomolleen, ettei 
laskutusrobotin ohjelmointi ole hänen vahvoja puoliansa ja voisiko joku toinen hoitaa homman. 
Christina ymmärsi yskän ja aikoo yrittää ylipuhua Olgan suostumaan ottaa vastuun laskutusrobottien 
ohjelmoinnista.  
Aikaisemmin Olgakin on vastaan inissyt, ettei olisi hyväksi selälle istua ohjelmointi pöydän ääressä. 
Nyt kun Jessica sanoutui irti laskutusrobottien ohjelmoinnista, niin silloin Olga ulvoi riemusta ja alkoi 
toivoa, että blondi saisi potkut. Olga alkoi vastahakoisesti opetella robottiohjelmointia. Hän tulee 
todennäköisesti tekemään enemmän virheitä kuin mitä Jessica olisi tehnyt.  
Christina ymmärtää parhaiden Jessicaa kuin kyömynenäistä rykivää Olgaa. Christina sanoi Jessicalle, 
että tämä saa jatkaa sähköpostipalvelimien huoltohommia. Hän kehotti tarkkailla roskapostisuodatinta, 
ettei S-L Safetyn IP-osoite joutuisi sinne. Jessica lupasi tehdä parhaansa. Hänestä tuntuu hyvältä, että 
pomo luottaa häneen eikä epäile mitään. Enää hän ei uskalla sabotoida S-L Safetyn sähköpostin 
kulkua, ettei vain tulisi uusia kuulusteluita. Hän on katsonut netin syövereistä, että missä Yana-Ulla 
Höög asuu; ihan lähellä, Nybergskullan ja keskustan välimaastossa.  
 
Lena tapaa lähes päivittäin varoittaa Jessicaa luottamasta liikaa Olgaan koska tämä on hyvin falski 
selkään puukottaja; läsnä ollessa Olga kehuu mutta selän takana puhuu paskaa. Jessica ei uskalla 
vitsailla Olgalle samalla tavalla kuin Lenalle, vaikka Olga vitsaileekin Jessicalle hyvin rankasti.  
 
Kun Jessica sattuu haukotella työtehtävien lomassa, niin silloin Olga naurahtaa: ”Heh, tuo on tyypillistä 
jämtlantilaista sisua ja sinun pitäisi mennä jämtlantilaiseen lepopuuhun.”  
Muutama vuosi sitten Jessica sattui mainitsemaan, että Blekingessä on jämtlantilainen vanhainkoti 
Vilträd. Heti tämän kuultuaan Olga alkoi dissata Jessietä, että Vilträd olisi sopiva paikka väsyneille 
jämtlantilaisille.  
 
Joka aamu Jessica on ensimmäisenä työpaikalla ja se ärsyttää Olgaa. Tämä punertavakasvoinen 
koukkunenäinen rykivä akka on hyvin kateellinen Jessicalle koska tämä sietää enemmän stressiä ja 
on huomattavasti ahkerampi. Olga ei yksinkertaisesti osaa kaikkea sitä mikä on Jessicalle 
päivänselvää. Sähköpostipalvelimienkin huollossa Jessica on erittäin hyvä ja nopea kun taas Olgalla 
siihen menee puolipäivää eikä työn tulos ole mikään kaksinen.  
 
Informationsservice-osaston työpäivä alkaa puoli kahdeksalta ja silloin oven ulkopuolella on 
odottelemassa Budtjänstin tyttö, isosilmäinen laihapitkäkasvuinen Yana Borling. Hän pitelee sylissään 
uutislukulaitteita, jotka hän käy joka aamu lataamassa informationsservice-osastolla, jotka sitten 
jaetaan sosiaaliosastolle sekä hoivahallintoon.  
Kerta Jessica tulee työpaikalle ensimmäisenä, siispä hän päästää Yanan sisälle osastolle. 
Ensimmäiseksi Yana laittaa lukulaitteet latauslaitteeseen, josta niihin latautuu tuoreet uutiset sekä 



akku latautuu. Sillä välin hän utelee lähes kaikkea ja katselee ympäriinsä, kun on utelias. 
Jessica tapaa vastailla niin vähän kuin mahdollista koska ei halua kertoa yksityisasioista kaiken 
maailman tursakkeille, kuten hän tapaa itse mielessään kutsua toimintarajoitteisia. Hän tuntee 
ylpeyttä, kun on tavallisessa työpaikassa. 
Olga tapaa lörpötellä ja hassutella Yanan kanssa. Siitä on tullut tapa. Olga tapaa Yanan läsnä ollessa 
dissata Jessicaa niin, että Yana oppi, ettei Jessicaa kannatta noteerata. 
 
Silloin tällöin Olga tapaa vitsailla Jessicalle, että Budtjänst sopisi hyvin hänelle. Tähän tämä vastaa, 
että hän on mieluummin täällä informationsservice-osastolla, jolloin Olga alkaa itse mielessään 
mumista, näin ei pitäisi olla. 
Jessica ei missään nimessä halua yhteenkään Daily Activity ryhmään koska sellaisissa hän tuntisi 
itsensä todella vaivaiseksi. Hänelle riittää mainiosti spesiaalikouluvuodet ja niissäkin oli puolet liikaa. 
Tätä nykyään Jessica tuntee katkeruutta Moses Lindhiä ja Mikael Norvallia kohtaan. Hän on viimeinkin 
hoksannut, että Moses leikki hänen tunteillaan ja Mikael on lahkolainen.  
Ihan muutaman kerran Moses on käynyt informationsservice-osastolla tervehtimässä Olgaa. Näyttää 
siltä, ettei jätkä enää vihoittele Jessicalle. Hänellä on Moa tytär sekä rotankokoinen viihderobotti. 
 
Jessicalla on yhä jonkin verran tunteita Robertia sekä Werneriä kohtaan. Robertin nimi Jessican 
mielessä on kadottanut eroottisen latauksen ja siitä hän syyttää Robert Kopp vainaata, vaikka herra 
Kopp oli inhimillisempi kuin rouva Lindberg.  
Jessica sattuu tietämään, että joissakin Daily Activity ryhmissä kiillotetaan ja puhdistetaan 
talousrobotteja, joita hoivahallinto jakaa vanhuksille sekä toimintarajoitteisille. Jonkin verran Jessicaa 
kiinnostaa uudistettu Daily Activity.  
Suurin osa Tvåstadin Daily Activity ryhmistä ja spesiaalikoulut ovat juuri muuttaneet uuteen Kraftverket 
taloon. Budtjänst jatkaa kaupungintalolla käytännöllisistä syistä koska sen tehtävänä on jakaa 
sosiaaliviraston ja hoivahallinnon posti.  
 
Hoivahallinto on muuttanut Kraftverketin toiseen kerrokseen, jonne Budtjänst duunarit menevät 
busseilla. Transportgruppen kyyditsee Budtjänstin duunarit Kraftverket-talolle. 
 
Budtjänst ryhmässä työskentelee Yanan lisäksi seksihurjastelija Tove Mullqvist, narsistinen Pippi 
Olofsson sekä ujo Doris Sundgren. Ohjaajana on Annika Ekholm.  
Jessie ei osaa aavistaakaan, että noin kymmenen vuoden kuluttua hän tulee tutustumaan näihin 
henkilöihin. Hän ei myöskään osaa aavistaa, että mikä urheilulaji vie sydämen. Tällä hetkellä hän ei 
ole kiinnostunut mistään lajista. Ehkä hän saattaisi golfata tai nyrkkeillä. Viimeksi mainitun huonona 
puolena on se, kun silloin saattaa nenä mennä muusiksi.  
 
Jessica on hyvin pidetty tässä kuusikerroksisessa virastotalossa ja erityisesti kommunikaatioteknikko 
Lasse Hällqvist on aivan hulluna Jessican perään ja tahtoisi halata mutta siihen Jessica ei oikein 
uskalla ryhtyä koska on hyvin ujo eikä muutenkaan halua halata vanhempia miehiä. Jos Lasse olisi 
häntä nuorempi tai hän itse Lassea vanhempi, niin silloin hän saattaisi halata. 
Lassella on vaalea siilikampaus, otsalla rullamainen hiuskiehkura. Lasse on hyvin humoristinen ja sen 
vuoksi tapaa useita kertoja päivässä käydä rupattelemassa Lenan kanssa kopiointiosastolla.  
Lena tapaa vitsailla Jessicalle, että Lasse olisi hänelle oiva poikakaveri ja tällä on suuret ihanat munat 
ja vitsailee, että hän itse on lukemattomia kertoja testannut miehen varustuksen.  
Tähän Jessica vitsailee takaisin: ”Mutta Lassen parasta ennen päivämäärä on umpeutunut.” johon 
Lena nauraa niin, että rinnat hytkyvät. Tämänkin keskustelun Jessica ja Lena ovat äänittäneet  
mp3-soittimeille. Olgan kuulle Jessica ei uskalla eikä haluakaan vitsailla ja se onkin viisainta, sillä 
aivan varmasti tämä rykivä akka juoruaisi jokaiselle, että nyt se blondityttö on härski.  
Lenaa raivostuttaa se, kun Olga koko ajan pitää Jessicaa ihan pilkkanaan. Monesti hän on kehottanut 
Jessicaa valittamaan Christinalle, jotta tämä rykivä akka saataisiin aisoihin, mutta Jessica on aivan 
liian saamaton ja ylikiltti.  
Lisäksi Olga luo ilkeitä mulkaisuja Lenalle koska hän haluaisi Lenan auttavan informationsservice-
osastolla, vaikkei siellä tarvita kolmatta pyörää. Tämä vuoksi Lena on alkanut pitää osastojen väliovea 
kiinni. Se on vaikeaa koska Olga ja Jessica tapaavat kahvitella osastojen yhteisessä kahvihuoneessa. 
Jos Lenalla olisi valta, niin silloin hän antaisi Olgalle porttikiellon kahvihuoneelle mutta Jessica olisi 
sinne tervetullut koska tällä on aina niin hassut jutut. 
 
Syksyisin Lenan valtaa valtaisa vitutus koska Ragnhild tapaa jauhaa jatkuvasti metsästys- ja 
ravustusjuttuja, jotka ovat liioiteltuja sekä niistä paistaa omahyväisyys.  



 
Eräänä lokakuisena päivänä Lenalla kävi säkä, kun Ragnhild sai uusia työtehtäviä kaupungin 
keskusvarastolta. Ragnhildista tulee varastorobottiteknikko, jonka pitää valvoa, että robotit toimivat 
kunnolla ja tavarat ovat varmasti oikeilla paikoilla. Muutaman vuoden kuluttua hän saanee tehtäväksi 
kuljettaa huoltoautoa ympäri Tvåstadia.  
Keskusvarasto on kaksikerroksinen keltainen rakennus Älvåsvägenin itäpäässä, ei kovin kaukana 
Jessican kämpiltä.  
Kerta Ragnhildin uusi työpaikka sijaitsee saman tien varressa, niinpä Lena vitsaili, että nyt Ragnhild 
olisi joka päivä tämän jääkaapilla ja kehotti hankkia kunnon lukon jääkaapinoveen. 
Mikä hassuinta, keskusvaraston kahvihuoneen jääkaapinovessa on kuin onkin munalukko. Se ei ole 
Ragnhildin varalle, vaan kahvihuoneella on aikaisemmin käynyt asunnottomia spurguja varastamassa 
työläistenruokia, niinpä oli pakko laittaa tähänkin kohteeseen kunnon lukko. Olisi ollut ikävää, jos 
keskusvaraston duunarit saisivat olla kurisevin vatsoin.  
 
Eräänä lokakuisena lauantaina, kun Jessica oli juuri käynyt Lilleskogin kauppakeskuksella tekemässä 
viikonloppuostokset ja sitten teki pienen autoajelun Såtenäsin lentokentän takana ja katseli  
saapuvia ja lähteviä lentokoneita. Yhtäkkiä hän menetti autonsa hallinnan eikä millään ehtinyt laittaa 
automaattiohjausta päälle, kun auto kaarsi suoraan mutaojaan niin, että rapa lensi. Onneksi vauhti oli 
hiljainen eikä tullut henkilövahinkoja eikä autokaan pahemmin vaurioitunut muuten kuin vasen helma 
hieman taittui. Jessica yritti peruuttaa pois ojasta, muttei onnistunut koska pienessä Volkkarissa ei ole 
tarpeeksi hevosvoimia. Sitten hän naputteli takkipuhelimeensa isän puhelinnumeron ja pyysi tulla 
naaraamaan auton pois ojasta ennen kuin liikkuva poliisi sattuisi paikalle. Jessicaa hirvitti, jos tulisi 
isorintainen kriminaalikyttä ja veisi työllä ja vaivalla saadun ajokortin.  
Onneksi vanhemmat asuvat ihan lähellä, Hunneberg vuoren takana. Anders oli nopeasti paikalla ja 
onnistui hinaamaan tyttären auton pois ojasta ennen kuin jeparit olisivat sattuneet tulla paikalle.  
Sitten Jessica ajoi isän perässä Vingvägen kuuteen.  
Hänellä oli tarkoituskin mennä viikko-ostosten jälkeen vanhempien luokse syömään mutta ensin päätti 
varsikseen käydä katsomassa lentokoneita eikä malttanut pysäyttää autoa.  
Isän kanssa hän tarkasti auton ja korjasi niin paljon kuin mahdollista. Auton helmaa ei pysty oikomaan, 
mutta onneksi sentään valo lamput säilyivät ehjinä. Sivuvilkku roikkui johtojen varassa, jonka Anders 
kiinnitti takaisin. Onneksi Annkilla ja Andersilla on autotalli täynnä töistä pöllittyjä auton varaosia. Joka 
kerta kun jompikumpi tulee kotiin töistä varastettu tavara mukana, niin silloin he vitsailevat, että taas  
K Raudassa oli alennusmyynti. Myös Jessica on pöllinyt paljon tavaraa sosiaalihallinnon varastosta 
kuten esimerkiksi mustepatruunoita sekä geelikyniä. Kotiin lähtiessä housujen taskut ihan pullottavat. 
Jos joku sattuisi ihmettelemään taskujen pullottamista, niin silloin Jessica väittää, että se on vain 
täpötäysi kukkaro. Se onkin ihan totta, sillä hänen kukkarossansa on paljon kolikoita.  
 
Jessica vannotti isäänsä, ettei ojaanajosta kertoisi mitään pikkusiskolle koska se olisi aivan liian noloa. 
Monesti Jessica on leuhkinut vanhemmilleen sekä pikkusiskolle, että hän olisi kivenkova autonainen 
erinomaisen naisen logiikan ansiosta. Tässä se nyt sitten nähtiin naisenlogiikka, kuten isä vitsaili 
tyttärelleen. Tämäkin vitsailu on lähtöisin Kurt Passaren tv-ohjelmista, joita näytetään uusintoina nyt 
kun herra Passare on siirtynyt avarammille viihdeareenoille.  
 
Anders ja Annki epäilivät, että ojaanajon syynä lienee heikko näkö; autolla ajaessakaan Jessica ei 
käydä silmälaseja. Hän on tottunut ajamaan autolla ilman rillejä. Monesti Annki on päätään puistellen 
sanonut, että jopas on jotain, kun ajetaan autolla puolisokeana. Hän ei ainakaan halua juuri silloin olla 
liikenteessä. Jessica sanoi ojaanajon syyksi lentokoneiden katselun, joka onkin osa syy mutta 
todennäköisesti suurin syy on hänen jatkuva hössöttäminen niin, ettei mihinkään kykene keskittyä 
kunnolla. Ainoastaan hän pystyy keskittymään kertomusten saneluun. Andersia ja Annkia 
huolestuttaa, jos tytär kovaäänisesti sanelisi sepityksiään tietokoneelle niin, että naapurit häiriintyvät. 
Kaikkein eniten he pelkäävät, jos tytär örisisi aivan kuin aikaisemmin lapsuuskodissa.  
Kyllä Jessica örisee ja kiroilee heti kun tv-uutisissa puhutaan Inger Bullen tapauksesta sekä tietokone 
temppuilee. Jessica tapaa potkia seiniä ja tömistellä jaloilla lattiaa ihan kuin se jotain auttaisi.  
 
Nyt ojaanajon jälkeen Jessicalla ottaa pattiin, kun auton helma taittui ja samalla sen arvo romahti. Nyt 
hän aikoo yrittää ajaa varovaisemmin. Enää kannata vilkuilla lentokoneita, ajatteli Jessica Stenig.  
 
Tässä hiljattain japanilainen autotehdas FHI - Fuji Heavy Industries osti kokonaan VGM Automobilen. 
Nyt VGM:llä työtahti kiristyi entisestään ja työntekijät ovat vapaa-aikana hyvin väsyneitä, kun töissä 
pitää ihan koko ajan kiillotella teollisuusrobotteja sekä kytätä silmäkovana robottien työskentelyä 



samalla kun kuminauhoilla niputtaa muistiolehtisiä.  
Andersin ja Annkin otsarypyt syvenivät yhä enemmän, kun perhanan japanilaiset kiristivät työtahtia, ja 
taukohuoneesta poistettiin tuolit, etteivät työntekijät laiskistuisi.  
Ammattiliitto Eurometal on täysin voimaton koska FHI on heitäkin painostanut; jos alettaisiin 
ärhennellä, niin silloin tuotanto siirrettäisiin Japaniin.  
FHI:llä ei ole kovin hyvä talous koska autoja menee aivan liian vähän kaupaksi. Se johtuu siitä, että 
ihmiset ovat tyytyväisiä nykyisiin ajoneuvoihin mutta silti yritys päätti ostaa kokonaan VGM:n koska 
olivat ehtineet tuoda omia lisenssejä ja patentteja. Sama juttu myös Brandcarilla, jonka uudeksi 
nimeksi tuli; Brandia Automobile.  
 
Skanmetin pääomistaja Raul Mazetti jäi äskettäin eläkkeelle ja hänen seuraajakseen tuli hänen 
poikansa Peter-Markus, jonka veli on Jim-Oscar junior, Skandinavian rikkaimpia henkilöitä.  
Jim-Oscar on äskettäin ostanut puolet halpahalli Maxi Magasinetistä Hallonbossa. Brasan suku ei 
suostu myymään kokonaan halpahalliaan mutta suostuivat Jim-Oscarin tulla osakkaaksi.  
Halpahallilla on vankkatalous ja on pitkäikäinen, yhtä vanha kuin kaupunkikin.  
 
Jim-Oscarin tyttöystävä on laulaja Yonna Tjärmarker, joka tulee pienestä skoonelaisesta kaupungista. 
Kaupungista kiertää härski vitsintynkä, että joku akka olisi tarjonnut sulojaan kyseisessä kaupungissa.  
Yonnan veli on laulaja Fredrik Tjärmarker, hän, joka voitti vuoden 2983 Euroviisut.  
Jim-Oscar asuu Södertäljessä ja tapasi Yonnan erityisissä merkeissä, nimittäin Yonna seurasi sisäisiä 
ääniä, jotka johdattivat hänet Södertäljen keskusjuna-aseman lähettyville, jossa Jim-Oscar asuu 
pienessä kaksiossa. 
Tämä tapahtui heti Nya Musikens tävlingen laulukilpailun jälkeen, kilpailu on Melodifestivalenin uusi 
nimi. Yonna tyttö osallistui kyseiseen kilpailuun ja tuli viimeiseksi. Hän masentui ja alkoi kuulla 
päänsisäisiä ääniä, jotka johdattivat hänet Södertäljeen. Tämä osoittautui telepatiaksi, nimittäin  
Jim-Oscar vahvasti rakastui tähän tuntemattomaan vaaleaan kaunottareen television välityksellä.  
Päänsisäiset äänet johdattivat Yonnan Jim-Oscarin asunnolle. Tämä on monen sinkun märkäunelma, 
että komistus soittaisi ovikelloa. Niin vaan kävi, että he molemmat ihastuivat toisiinsa. 
 
Yonna sai töitä Skanmetin pääkonttorista, joka on Tukholman keskustassa. Hän aikoo ottaa ajokortin, 
jotta työmatkat helpottuisivat. Tätä nykyään Tukholmassa ei enää ole tietulleja koska kaikki autot ovat 
ympäristöystävällisiä.  
 
Yonna tapaa lounastaa mukavassa tunnelmallisessa Restaurant Ulliksessä, Adam’s Townin 
kaupunginosassa. Ravintolassa on erikoinen ilmapiiri, nimittäin siellä voi kuunnella mielenkiintoisia 
juoruja lähiasukkaista eli juorut inspiroivat Yonnaa tekemään uusia biisejä. Ravintolan seinillä on 
hampaanhoito-ohjeita sekä paljon ilmaisia peliautomaatteja.  
Yonna aikoo jatkaa laulajan uraansa ja harjoittelee laulamista lounaskaraokessa, jotta ihmiset 
kuulisivat hänen erikoisen lauluäänensä. 
 
Jessica Stenigin mielestä Yonna Tjärmarkerin Nya musikens tävling biisi I like you on tosi mahtava 
mutta harmi kun se tuli viimeiseksi. Biisi on tyypillistä purkka oppia eli ei yhtään kummallista, kun näin 
lapsellinen laulu jäi viimeiseksi. Jessican mielestä se ei ole lapsellinen.  
 
Raul Mazetti asuu Valdemarsuddenissa, hienossa merenrantahuvilassa ja viettää leppoisia 
eläkepäiviä nyt kun kuolemaakaan ei enää ole, ainakin niin hän sekä monet muut olettavat.  
Joka tapauksessa ainakin toistaiseksi kuolemat on peruttu puuttuvan kiinnostuksen vuoksi.  
Raul yritti houkutella isäukkoa, Jim-Oscar senioria muuttaa myös Valdemarsuddeniin mutta hän 
haluaa mieluummin asua Hallonbossa, lähellä Vivianneburgia ja juhlapalatsin raunioita. Hän on 
yrittänyt ostaa Vivianneburgin kartanohotellia mutta turhaan, sillä Brasat eivät suostu luopumaan 
kiinteistöstä.  
Raulin vaimo on Elisa, joka on Jim-Oscar juniorin äiti. Aikaisemmin he asuivat Sassnitzissa.  
Jim-Oscar junior viihtyy hyvin pienessä kaksiossa Södertäljen keskustassa Yonnan kanssa.  
Yonna Tjärmarker tapaa silloin tällöin pitää puheshow’ta Radio Stockholmissa, jotta saisi julkisuutta, 
jolloin äänitteiden myynti olisi helpompaa. Kriitikot ylistävät hänen äänitteitänsä koska ne ovat 
taiteellisia. 
 
https://tarinasaitti.webnode.fi/tulevaisuus/  
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