
Talvella 3007 Tvåstad helpossa aloitti uusi duunari, tukevahko Fredrika Mowitz. Hän on hyvin 
energinen, sillä hänellä on kaksi vapaa-ajan harrastusta; golf ja rugby. Rugbyä hän pelaa 
toimintarajoitteisten Hjältarna joukkueessa, joka on osa Tvåstadin urheiluyhdistys TIF:iä.  
Urheiluyhdistys on monta tuhatta vuotta vanha ja yhä porskuttaa. Yhdistyksessä on myös 
jalkapalloilua, joka on seuran alkuperäistoimintaa. Vuonna 2906 TIF:ssä aloitettiin Rugbyn 
pelaaminen, kun sen suosio alkoi kasvaa ympäri Eurooppaa. 
 
Yhdistyksen alkuperäinen nimi on Trollhättans idrottsförening mutta tätä nykyään Trollhättanin sijasta 
käytetään kaupungin uutta nimeä, Tvåstad, tuuria kun kaupungin uusi nimi alkaa samalla kirjaimella 
niin, ettei yhdistyksen lyhenne muuttunut.  
 
Samassa joukkueessa pelaa myös Elliott Örjansson, joka on maalivahtina, kun taas Fredrika on 
keskushyökkääjä. Rugbytreenit ovat tiistai-iltaisin. Maanantai-iltaisin Fredrika kilpailee golfin Korpen 
yritysjoukkueiden turnauksessa. Torstaisin kello 16 on golftreenit Kobergin suurella golfradalla ja 
talvisin Kobergin golfhallissa.  
Keskiviikkoisin Fredrika käy Tvåstadin uimahallin kuntosalilla, jonne tällä on lyhyt matka, kun asuu 
vastapäätä uima- ja urheiluhallia. Fredrika asuu Västra Långgatan, joka alkaa Ladugårdsgatanilta ja 
päättyy Brinkebergskullen suluille. 
 
Tvåstad helpossa Fredrikan työtehtäväksi tuli muun muassa tuotteiden pakkaaminen, kirjanpito sekä 
asiakkaiden laskutus. Alun perin oli tarkoitus, että Jessica Stenig hoitaisi nämä työtehtävät, kunnes 
hän itse vetäytyi pois laskutustehtävistä koska on kehno matematiikassa. Tämän hän sanoi Andreas-
Karl Android Anderssonille ja Johan Janssonille häpeillen. Hän häpeää heikkouksiaan koska 
mielellään haluaisi olla kuin ohjaajat. Hän ei haluaisi saada Daily Activity osallistujan leimaa, vaikka 
sellainen onkin. Hän yhä ikävöi informationsservice-osastolle.  
Fredrikalla on erittäin hyvä rätinkipeä, jota Jessica kadehtii. Oli itsestään selvä, että hänen tulee hoitaa 
tilausasiat sekä kirjanpidot. Jessicaa ei oikein kiinnosta pakkaaminenkaan, vaikka on tehnyt sellaista 
edellisessä työpaikassa. Hän on vähän masentunut, kun joutui suojatyöpaikkaan koska hän tietää, 
että selviäisi tavallisessa normaalirajoitteisten työpaikassakin. Hän tuntee yhä voimistuvaa vihaa Olga 
Lindbergiä kohtaan.  
Keväällä 3006 Jessie oli mukana perustamassa ravintolaryhmä City Basementiä kaupungintalolle. 
Aluksi hän elätteli toiveita päästäkseen takaisin entisiin hommiin mutta näin ei käynyt. Sitten hän 
palasi takaisin Tvåstad helpoon, kun se on Daily Activityn helpompia työpaikkoja. Jos ravintolaryhmä 
olisi tavallinen työpaikka, niin todennäköisesti hän olisi jatkanut, siis parempi pikkutuloilla olla 
helpommassa ryhmässä. Ravintolaryhmässä hän ehti ihastua Elliott Örjanssoniin. Tvåstad helpo 
ryhmässä hänen onneton sydämensä sykkii Johan Janssonille.  
Luppoajalla Jessie tapaa kirjoitella kertomuksiaan. Juuri nyt on työnalla tulevaisuuskertomus Hjärtat 
fullt av vilja, joka sijoittuu kauas 4000-luvulle.  
 
Eräänä talvipäivänä Jessican työpiste siirrettiin hänen itse nimeämään VIP-ruokailuhuoneeseen. 
Callcenter siirrettiin Jill Duboisin entiseen huoneeseen, kun tämä aloitti Car Wash ryhmässä. 
Vihdoinkin Henrik Granbergilla on hiljaisempi työympäristö vastailla asiakaspuheluihin.  
Jessie voi sanella kertomuksiaan eli ei tarvitse kirjoittaa näppäimistöltä. Kertomusten luontia hän 
kutsuu ohjaajille käsityöksi tai oikeammin sanottuna suutyöksi.  
Päivän viimeisillä kahvitauoilla Android tapaa lukea ääneen kertomuksia mutta useimmiten lukeminen 
keskeytyy, kun ryhmän entinen duunari Andreas Silve tulee nukkeanimaatio laitteittensa ja 
pehmomaskottiensa kanssa. Joka kerta herra Silven tullessa Jessie tapaa mielenosoitukseksi 
huokailla, koska nyt ei kuule palautetta kertomuksistaan. Andreas työskentelee naapuriosastolla 
Nöjespatrullen. Siellä hän aloitti, kun ei tullut toimeen Yana Ekmanin kanssa.  
 
Jessica on huomannut, että luppoajalla kannattaa sanella kertomuksia eikä kävellä ohjaajien perässä 
ja kerjätä työtehtäviä koska silloin on vaarana saada pitkästyttäviä nippelihommia.  
 
Niin kutsutussa VIP-ruokailuhuoneessa ei enää kukaan lounasta, kun Tvåstad helpo Resurscenterin 
Kim Åberg ja Ann Ryrhed ovat alkaneet lounastaa hoivahallinnon taukotiloissa ja joskus 
aulakahvilassa.  
Ohjaajat Android ja Johan sijoittivat Fredrikan ja Jessican samaan huoneeseen koska he molemmat 
vaikuttavat yhtä älykkäiltä.  



Kun aikaisemmin Jessica istui Henrikin kanssa Callcenter-huoneessa, niin silloin hänen oli vaikea olla 
hiljaa koska hänellä on vaikeuksia äänensäädön kanssa. Hän tapaa usein korottaa ääntänsä, vaikkei 
kuulossa ole mitään vikaa.  
 
Vanhan ruokailuhuoneen nurkkaukseen tuli Jessican robottien ohjelmointipöytä, johon kuuluu moderni 
MBD-tietokone, jossa on Compusoftin käyttöjärjestelmä Door XP.  
Huoneen oven vieressä on Fredrikan työpiste, jossa hän hoitaa kirjanpitoa ja lähettelee asiakaslaskuja 
sähköisesti.  
 
Eräänä päivänä ohjaajat huomasivat, että Jessican on vaikea pitää näppejään erossa Fredrikan USB-
muistitikuista ja tositteista. Aina vaan muistitikut olivat paperipinojen alla ja oli helppo arvata, kuinka ne 
olivat sinne joutuneet. Asia on niin, että Jessica mustasukkaisuuttaan yritti vaikeuttaa työkaverinsa 
työskentelyä. Siinä hän teki itselleen karhunpalveluksen; ohjaajat siirsivät Fredrikan lepohuoneen 
perälle, jonne tehtiin työnurkkaus. Huone jaettiin sermillä. Huoneen etuosassa on lepotila, jossa voi 
käydä huilaamassa. Lepohuone on useimmiten tyhjänä eikä kukaan siellä viitsi istuskella paitsi 
perjantaisin, jolloin duunarit tapaavat katsoa perjantaileffaa.  
Lepohuoneen perälle siirrettiin myös pakkaamo, jotta Fredrikan työtehtävät helpottuisivat. Jessie tuli 
enemmän kateelliseksi, kun työkaverin työtehtäviä entisestään helpotettiin. Kyllä häntäkin paapotaan 
kuten esimerkiksi saa sanella kertomuksia työajalla ja iltapäivän kahvitauolla Android lukee 
kertomuksia ääneen.   
Jessica sai koko huoneen itselleen. Totta kai se tuntui mukavalta mutta tässä tapauksessa hän katui, 
kun kateuttaan sattui ajamaan työkaverin pois huoneesta. Hän näki Fredrikan surulliset silmät, yhtä 
surulliset kuin Euroopan pääministeri Filippa-Madeleinella. Fredrika ei kuitenkaan alkanut itkeä koska 
on yhtä ylikiltti kuin Jessica. Jessica huomasi Fredrikan surullisen katseen ilman kyyneliä.  
 
Nyt Jessica saa nyt kaikessa rauhassa sanella kertomuksiaan. Valmiit kertomusluvut hän tallentaa 
lukulaitteeseen, jonka hän antaa Androidille kahvitauolla luettavaksi. Useimmiten hän lukee ääneen, 
jotta duunaritkin kuulisivat hauskoja tarinoita sekä oppisivat kuuntelemaan. Tämä on balsamia 
Jessicalle. Hän haluaa huomiota edes kahvitauoilla sekä kuulla palautetta, että mitkä kohdat 
naurattavat työkavereita. Fredrikaakin naurattaa Jessican tarinat. Hänellä on pahatapa naurahtaa 
pikkuasioille. Naurukohtaukset ovat hänen toimintarajoitteensa ja siksi hän on Daily Activityn kirjoilla.  
Fredrikalla on ajokortti, muttei autoa. Joskus hän lainaa vanhempiensa autoa.  
 
Muutaman kerran Jessica ostaa Café Sunerista keksisuklaata, yleensä torstaisiivouksen jälkeen, 
jolloin hänelle yleensä pukkaa heikkous ja joskus kylmähiki. Informationsservice-osastollakin hänelle 
tuli silloin tällöin heikkous, ehkä verensokeri laski liian alas. Silloin hän kävi lounasravintolasta 
ostamassa keksisuklaan, jolla tuli parempi olo, sama juttu nykyäänkin.  
 
Jessica on huomannut kahvilan ohjaaja, Martinin, ihilismin eli hänen kanssansa on oltava varovainen, 
kuten hän on itse mielessään ajatellut.  
Martinille kaiken pitää olla tiptop. Lukemattomia kertoja hän on ottanut yhteen Jerkerin ja Winstonin 
kanssa. Bjarne on rauhallisin. 
Bjarne Anger viihtyy hyvin kahvilassa. Hänen on helppo tulla toimeen auktoritaaristen henkilöiden 
kanssa koska on hyvin huolellinen, hyväkäytöksinen sekä hieman pedantti. Hänellä on vaikeuksia 
suunnistaa kaupungilla ja sen vuoksi yleensä liikkuukin vanhempiensa seurassa. Hän asuu 
lapsuuskodissa, vaikka hänellä on viihtyisä kaksio.  
Jerker Johanssonilla on vaaleatukka, joka ulottuu juuri ja juuri hartioille. Hän on hyvin ujo sekä 
impulsiivinen tyttörintamalla; flirttailee liiankin herkästi niin, että tytöt saavat vääriä signaaleja.   
Winston Liesto on hyvin sekavaluontoinen ja usein stressaa ihan turhasta. Lisäksi hän on hyvin 
puhelias ja helposti innostuu puhua pulittamaan. Hän on Jessican lukionaikainen luokkakaveri. 
Lukioaikaan Winston ujosteli puheääntään niin, ettei puhunut sanaakaan. Aluksi pedagogit luulivat 
häntä autistiseksi mutta sellainen hän ei ole. Hän kirjoitti kirjoituslaitteelle kaiken mitä tahtoi sanoa. 
Nykyään hän puhua pulputtaa senkin edestä. Hänellä on jamaikalaisjuuret. Joskus muinoin hänen 
kantaäitinsä oli matkustanut Jamaikalle, jossa teki monta lasta. Sitten Winstonin kantaisä muutti 
takaisin Eurooppaan ja Tvåstadiin.  
 
Kevättalvella Tvåstad helpo sai työharjoittelijan eli tutustujan, joka tulee Fix Team ryhmästä. Hän on 
kastanjanruskeatukkainen Abraham Waliczek, joka on syntynyt Krakovassa mutta asunut suurimman 
osan elämästään Tvåstadissa. Hän ei viihdy eikä tule toimeen Fix Teamin ohjaajien kanssa. Tästä hän 
kertoa pulitti juurta jaksain Tvåstad helpon kahvitauoilla sekä työtehtävien lomassa.  



 
Hän sai tehtäväksi lajitella USB-muistitikkuja, jotka sisältävät päivittäistavarakuvia, jotka sitten Jessica 
ohjelmoi talous- ja avustajarobotteihin. 
Abraham Waliczek kertoi Tvåstad helpon jengille, että Fix Teamissä ohjaajat Bertil Andersson ja Elgar 
Elgh ovat hyvin ankaria häntä kohtaan mutta muut duunarit saavat laiskotella sohvilla ja pelata jatsia.  
 
Abrahamin pitää siivota ilman siivousrobottia Kraftverket-talon aulan vessat sekä käytävän puoliskon, 
joka on ryhmän oven ja lastauslaiturin edustoilla. Abraham ei kertonut, että ohjaajien on pakko 
pakottaa hänet töihin tai muuten tämä räpläisi takkipuhelimella. Hän on melkoinen laiskapötkylä. 
Laiskuutta hän itse perustelee lonkkavialla.  
Lapsuudessa Abraham oli kaatunut nurmikolla ja murtanut lonkkaluunsa, jolloin joutui olemaan pitkään 
sairaalassa. Siitä hän jaksaa jauhaa ja näytellä valokuvia, joissa hän makaa lonkkakipsissä, jotta 
ihmiset tuntisivat sääliä häntä kohtaan. Abrahamilla on narsistisia kujeita sekä erittäin lyhyt pinna. Hän 
polttaa helposti päreensä mutta sitten yhtä nopeasti leppyy. Hän itse perustelee lyhytpinnaisuuden 
johtuvan koulukiusaamisesta ja sitä ennen hän on ollut melkoinen itkupilli.  
Vuosi sitten hän kävi Varan kansankorkeakoulun yleissivistävän medialinjan, jossa muuan Tim-Marcus 
oli haukkunut häntä mieshuoraksi. Tästä hän yhä jaksaa jauhaa ja väittää, että juuri siitä hänen lyhyt 
pinnansa johtuu. Abrahamia on kiusattu myös lukiossa, jossa luokkakaveri Josef Larsson oli päivittäin 
kiusannut häntä ja jopa uhkaillut laserleikkurilla niin, että Abraham oli pillittänyt päivittäin, jolloin Josef 
oli sanonut: ”Pillitä Abraham pillitä!” Ainakin näin Abraham läpätti Tvåstad helpossa. Kumma kun 
ohjaajat eivät puuttuneet tähän toisten selkään puukottamisesta. Tvåstad helpon jengi ei voi tietää 
mikä on totta ja mikä on liioittelua.  
 
Abraham aloitti Björndalsgymnasiumin lukiospesiaaliluokalla vähän ennen hoivareformia eli ehti olla 
molemmissa; Björndalsgymnasiumissa sekä Strömmarn gymnasiumissa. Lukion neljännen 
vuosikurssin jälkeen hän aloitti Varan kansankorkeakoulussa, jonka jälkeen hoivahallinto katsoi 
hänelle parhaaksi aloittaa Fix Groupissa, jotta hän oppisi talousasioita. 
Lukemattomia kertoja Abraham on haistatellut ohjaajilleen ja ollut lähellä lähteä kotiin kesken 
työpäivän mutta sitä hän ei voinut tehdä koska Fix Teamin linja on, ettei suutuksissa lähdetä kotiin, 
jolloin olisi vaarana, että duunari kirjoittelisi sosiaaliseen mediaan vihakirjoituksia työkavereistaan. 
Kaikki töissä tulleet riitatilanteet tulee selvittää työpaikalla. Se on ylivoimaista temperamenttiselle 
Abrahamille.  
Hän itse sanoo kiivaan luonteensa johtuvan kouluaikaisesta kiusaamisesta. Todellisuudessa 
lyhytpinna johtunee hänen toimintarajoitteestansa kuten narsismista sekä pilalle lellityksestä, sillä 
hänen pikkuveljellänsä on Downin syndrooma eli enemmän vaivaisempi. Abraham tapaa myös kerjätä 
sympatiaa pikkuveljensä siivellä, että kuinka kurjaa hänellä onkaan, kun veljellä on semmoinen vaiva. 
Hänen on helppo saada kavereita juuri sympatiakerjuutaidon avulla, mutta hänen on vaikeuksia 
säilyttää kaverinsa. Heti kun kaverit huomaavat narsistiset taipuvuudet, niin silloin monet jättävät hänet 
siihen paikkaan paitsi ne, joilla on heikompi itsetunto.  
Ainoa poikkeus on kansankorkeakoulussa tapaama tyttöystävä Madelene Bergander, joka on aivan 
liian nössömäisen kiltti eikä hätkähdä, kun poikakaveri alkaa kiroilla ja ärhennellä. Madelene on yhtä 
laiska, miltei laiskempi siivoamaan. He asuvat erillään, jotta molemmat saisivat asumistukea.  
Madelene asuu Mellerudissä Bergrådsgatanilla. Abraham asuu Sunnanvindsvägenillä, ihan 
kävelymatkan päässä työpaikalta. Käytännössä he asuvat yhdessä mutta paperilla he joutuvat 
asumaan erillään. He ovat kihloissa. Kihloihin he menivät miltei heti tavattuaan Varan 
kansankorkeakoulussa.  
Vaikka he käytännössä asuvat yhdessä, niin silti heidän molempien kämpät ovat oikeita sikolättejä; 
lattioilla lojuu vanhoja rieskalaatikoita sekä German Cola juomatölkkejä. USB-pelitikkuja lojuu lattioilla. 
Madelene on innokas Zbox pelaaja. Abraham pelailee kaiket päivät Facebookissa Yatzya.  
 
Abrahamin kertoman mukaan Tim-Marcus olisi halunnut Madelenen itselleen, mutta hän onnistui 
hurmata tämän ruskeasuorapitkätukkaisen ruipelomaisen pimun. Katkeroituneena Tim-Marcus alkoi 
haukkua Abrahamia mieshuoraksi ja hintiksi. Tim-Marcus on melkoinen auervaara. Hän on siittänyt 
lapsen Tina Karlssonin kanssa ja sitten jättänyt perheensä niin, että sosiaaliviranomaiset sijoittivat 
lapsen uuteen kotiin.  
Nyt Tim-Marcus on uudessa suhteessa Varan ulkopuolella. Suhde voi milloin tahansa päättyä. 
Tim-Marcus on todellinen suupaltti. Hänen on helppo hurmata tyttöjä aivan kuin Abrahaminkin mutta 
Madelenen kohdalla hän epäonnistui.  
 



Abrahamin ja Madelenen kihlaus järkytti Abrahamin vanhempia, kun tyttö ihan selvästi on oikea 
vetelys, joka tervehtiessään ojentaa kätensä kuin läskinläpsäyksen. Madelenen kasvatusvanhempia 
kauhistuttaa tämän kihlattu koska Abraham on todellinen tursake, jolla on maleksiva ankkamainen 
kävelytyyli sekä oikea hullun nauru, joka oikein pistää korviin. Ankkamainen kävelytyyli johtuu 
lonkkaviasta.  
Abrahamin ainoa kaveri, Marcello Johansson, on monesti kehottanut kaveriaan jättää se renttumainen 
Madelene mutta turhaan. Abraham on itsensä pakottanut rakastamaan Madelenea, jotta voisi muun 
muassa Facebookissa leuhkia, että hänelläkin on tyttöystävä. Abrahamia ärsyttää, kun Marcello 
kaveeraa koulukiusaaja Josef Larssonin kanssa mutta sehän ei kuulu pätkääkään herra Waliczekille.  
Marcello ja Josef asuvat Mellerudissä samalla Lyckobon kaupunginosassa kuin Madelene eli Abraham 
näkee heitä molempia joka kerta kun käy tyttöystävänsä luona.  
Madelene asuu Bergrådgatanilla nelikerroksisessa punaisilla metallikuutioilla päällystetyssä talossa.  
Marcello ja Josef asuvat korttelin takana keltaisilla metallikuutioilla vuoratuissa taloissa. Marcellon 
ulko-oven edustalla seisoo hänen sähköskootterinsa, jolla hän on monesti ajeluttanut Abrahamia ja 
perinyt 10 euroa latauskuluja.  
Madelenen vanhemmat asuvat Gothenburgissa ja ovat raitistuneita alkoholisteja, ja sen vuoksi he ovat 
sijoittaneet tyttärensä kasvattiperheeseen, joka on Varassa. Hänen kasvatti-isänsä Kicke yrittää 
sivistää Maddea, ettei tämä välttäisi alkoholipitoisia juomia koska tällä on alkoholismi geeneissä.  
 
Fix Teamin ohjaajatkin ovat sitä mieltä, ettei Madelene sopisi Abrahamille koska tämän seura 
laiskistuttaa häntä entisestään sekä ovat saaneet selville, että tällä on alkoholistin geenit. Luultavasti 
Kicke tai Abraham itse on mennyt läpättämään tyttöystävän vanhempien alkoholismista.  
Fix Teamin ohjaajat ovat kuitenkin antaneet Abrahamille pienen vinkin, että voisiko hän etsiä toisen 
pimun vaikkapa vikitellä Tvåstad helpon Fredrikan. Abraham ei oikein pidä Fredrikan 
naurukohtauksista mutta ulkonäön perusteella neiti Mowitz vaikuttaa todella missityyppiseltä, sopivan 
lihava ja tötteröhuulet.  
 
Abrahamia vituttaa Bertil Anderssonin työpaikalla kauppaama itse tehty pontikka. Tästä Abraham 
läpättää Tvåstad helpossa, että Bertil on monesti tarjonnut duunareille pontikkamaistiaisia ja tapaa  
mainostaa juomaansa erinomaiseksi terveysjuomaksi, joka tekee hyvää sisäisesti sekä ulkoisesti. Hän 
käyttää pontikkaansa myös käsidesinä. 
Tätä nykyään pontikan teko on täysin laillista. Myyntiin tarvitaan terveysviranomaisten lisenssi ja 
sellainen on Bertillä, muttei kuitenkaan työpaikalle, jossa ei saisi myydä alkoholipitoisia juomia.  
Usein Fix Teamissä käu muiden ryhmien ohjaajat ostamassa Bertililtä pontikkaa ja bonukseksi hän 
tapaa antaa hartija- ja selkähierontaa Fix Teamin pienessä konttorissa. Siellä on hierontasänky sekä 
hierontavoiteita. Hän tapaa myös opettaa hierontaa osallistujille, erityisesti Nisse Albinsson on kovasti 
kiinnostunut oppimaan hieronnan aakkoset.  
Kummallista kun Jessica ei vielä tiedä, että Kraftverket-talossa työskentelee ihkaelävä Nisse. Jos hän 
tietäisi, niin silloin hän vinkuen menisi Fix Teamiin lempimään.  
 
Todella kummallista kun Andreas-Karl ja Johan eivät kiellä Abrahamia puhumasta ihmisten 
seläntakana. Tämä osoittaa Tvåstad helpon ohjaajien leväperäisyyden sekä konfliktiarkuuden. 
Andreas-Karl ei osaa aavistaakaan millainen rumba vuoden kuluttua vallitsee Tvåstad helpossa.  
Jessicaa sekä muita duunareita ja ohjaajia kävi sääliksi tämä onnettomalta kuulostava jätkä.  
Jessica ehti ihastua Abrahamiin koska tämä vaikuttaa hyvin sympaattiselta. Hän piti ihastumisensa 
salaisuutena koska ohjaaja Johan on seksikkäämpi sekä ei-toimintarajoitteinen, jota ilkeäisi näyttää 
sukulaisille mutta toimintarajoitteista poikaystävää Jessica ujostelisi. Hän ei tiedä kuinka reagoisi, jos 
onnistuisi saamaan ei-vaivaisen poikaystävän. Todennäköisesti ujous pukkaisi päälle. Unelmissa on 
aina helppo rakastaa ihania jätkiä, kuten Jessica tapaa ajatella.  
 
Abrahamin työharjoittelu eli tutustumisjakso päättyi kahden viikon kuluttua, jolloin hän vastahakoisesti 
palasi takaisin Fix Teamiin. Hän haluaisi aloittaa virallisesti Tvåstad helpossa koska siellä on 
liberaalinen ilmapiiri, ehkä liikaakin vapauksia, kun Abraham onnistui selkään puukottaa Fix Teamin 
ohjaajia sekä entisiä koulukavereita.  
 
Abraham keskusteli Karl-Mosse Erikssonin kanssa, joka asuu tämän naapurissa, että kuinka voisi 
vaihtaa Daily Activity ryhmää. Naapurinmies kehotti kääntyä hoivapäällikkö Anders Hellmanin puoleen.  
Karl-Mosse on oikea jokapaikanhöylä sekä hyvin aktiivinen tiedottaja eri toimintarajoitteista ja tietää 
paljon asioita mutta häneltä puuttuu kaikki oleellinen tiedonmuru, kuten tietotekniikan käytännön asiat 



mutta osaa mainiosti ohjelmoida avustajarobotteja. Hänellä on toimintarajoite CVI – Cerebral Visual eli 
kuurosokeus, ei täysin sokea eikä kuurokaan vaan heikkonäkö sekä huono kuulo toisessa korvassa.  
Hän on monesti kritisoinut Suneria koska Kraftverket-talolla on paljon lasiseiniä, joihin näkörajoitteiset 
voivat törmätä. Koulutusyhtiö Suner AB ei välitä tämän inisevän kirppumaisen jätkän ininöistä koska 
talon rakentaminen kävi hyvin kalliiksi. Karl-Mossen puheääni kuulostaa hyvin ärsyttävän lapsellisen 
imelältä joka aluksi kuulostaa kiihottavalta mutta pian se alkaa vituttaa.  
Hänellä on älyrobotti mutta se on aivan liian kömpelö Sunnanvindsvägenin kerrostalon tiloissa.  
Karl-Mosse Eriksson on alkanut katsella uutta asuntoa, mielellään lähempää keskustaa, jotta kaikki 
palvelut olisivat lähellä. Hänkin haluaisi aloittaa Tvåstad Helpossa, kun oli kuullut Abrahamilta, että 
siellä on vapaa ilmapiiri, ehkä liiankin vapaa Karl-Mosselle. Hän ei siedä epäjärjestystä sekä melua tai 
muuten hänen jalkansa alkavat vispata sekä hän voi saada sarjan psykooseja.  
Hän ei osaa aavistaakaan, että yhdellä Tvåstad helpon duunareista on ollut örinäkohtauksia. Onneksi 
tätä nykyään kyseinen duunari ei ole enää saanut örinäkohtauksia ja siitä hän saa kiittää naapuriaan 
ja isäänsä.  
 
Muutama vuosi sitten Karl-Mosse on ollut psykiatrisessa pakkohoidossa koska oli keksinyt vaikka mitä 
hullua kuten esimerkiksi viillellyt laserleikkurilla itseään. Onneksi hänen isänsä on ammatiltaan 
kuraattoriteknikko ja osasi hommata pojalleen ammattiapua. Nyt hänellä on hyvä lääkitys ja yrittää 
ottaa rauhallisesti.  
Hän on vähän katsellut erästä asuntoa Tvåstadin uima- ja urheiluhallia vastapäätä, talosta, jossa 
Fredrika asuu.   
 
Alkukesästä Johan Jansson vaihtoi työpaikkaa. Hän aloitti hoivahallinnossa robottioperaattorina ja 
tulee kehittämään robotti- ja lukulaitesovelluksia.  
Jessican onneton sydän itki, kun tämä kuvankaunis mies lopetti. Lohdullista, että hän on kuitenkin 
samassa rakennuksessa. Järkevänä tyttönä hän ei aio alkaa jammailemaan Johanin uuden 
työhuoneen ulkopuolella koska jätkähän on varattu ja kaiken kukkuraksi isä. Kyllä Jessica ymmärtää, 
että näin on parempi, sillä mieshän on jo varattu lesbon perhanalle, kuten hän tapaa itse mielessään 
ajatella, jotta vanhat työmuistot pysyisivät mielessä.  
Johanin lopettamisen syynä on juuri Jessican ihastus, sillä ohjaajat ovat nähneet läpi, kuinka Jessica 
ihan selvästi on rakastunut. He eivät oikein usko, että tulevaisuuskertomus Hjärtat fullt av viljan 
fiktiivinen Johan Grusen olisi pelkkää sattumaa. Tietenkään ohjaajat eivät paljasta Jessicalle todellista 
syytä, että miksi Johan Jansson vaihtaa työpaikkaa. He kertoivat hänelle sekä muille duunareille 
virallisen selityksen, että Johan haluaa kokeilla uutta, sillä onhan hän pedagogiteknikko, jolla on paljon 
tietotaitoa sovellusrintamalla.  
 
Johan Janssonin seuraajaa ei ole tiedossa. Andreas-Karl Anderssonin avuksi tulee lyhytaikaisia 
sijaisia. Osa heistä on nuoria miehiä. 
 
Augustin lopulla duunari Berta Lindgren sairastui otsalohkodementiaan ja vastahakoisesti joutui 
muuttaa Tallbackenin dementia-asuntolaan. Hän ei enää tunne edes omaa kontaktihenkilöään.  
 
Nyt kun Berta oli lopettanut, niin Abraham Waliczekille vapautui paikka Tvåstad helpossa.  
Totta kai hän haluaisi oikean normaalirajoitteisten työpaikan avoimilta työmarkkinoilta, mutta 
sellaiseen hänellä ei ole mahdollisuutta. Hänelle ei koskaan ole edes tarjottukaan tavallista 
työpaikkaa. Tuskin hän sellaisessa kauaa viihtyisi, kun on hyvin laiska ja mielellään istuu ja rupattelee 
työkavereiden kanssa tai sitten räplää takkipuhelimellaan. Jos viihtyisikin, niin pian saisi potkut, kun on 
mitään saamaton nahjus.  
Abrahamin pikkuveli Sixten on töissä Culture Center ryhmässä, joka sijaitsee Fix Teamin ja Tvåstad 
helpon välissä, aivan rakennuksen pääsisäänkäyntiä vastapäätä. Culture Centerin oven edustalla on 
Café Sunerin pyöreitä kahvipöytiä sekä U-kirjaimen muotoisen tiskin kaareutuva osa.   
  
Lähes päivittäin Abraham läpättää kuinka rankkaa hänellä on ollut kaikki nämä vuodet. Hän liioitellen 
haukkuu koulukiusaajiaan sekä Fix Teamin ohjaajia. Hän on myös valittanut kuinka mummo ja 
kummitäti ovat aliarvioineet hänen älykkyyttänsä ja suositelleet muuttoa Roomaan, jossa tämä voisi 
hakea Vatikaanin kiinteistönhoitajaksi. 
Abrahamia vituttaa mummon ja kummitädin ainaiset yliholhoamiset sekä määräämiset eivätkä 
vanhemmat uskalla häntä puolustaa.  



On Abrahamilla ollut onneakin, kun on onnistunut löytää erittäin kärsivällisen tyttöystävän sekä pääsi 
Tvåstad helpoon, jossa on todella helppoa, jopa liian helppoa. 
  
Kummallista kun Android ei kertaakaan huomauta Abrahamille, ettei saa tuolla lailla puhua potaskaa 
ihmisten selkien takana. Ehkä Android ei jaksa ja ehdi alkaa saarnata tälle Skandinavian puolalaiselle 
koska on ryhmän ainoa ohjaaja. Sijaiset eivät tiedä ryhmän rutiineja.  
On todella harmi, kun rakastunut Jessica vahingossa ajoi pois koulutetun Johan Janssonin pois 
ryhmästä.  
 
Nyt syksyn aikana Jessica alkoi tuntea, kuinka Amor alkoi ammuskella hänen sydänalaansa tosi 
vahvoja puolalaisia lemmenohjuksia. Hän tunsi, kuinka poskia alkoi kuumottaa, kun katsoi Abrahamin 
sinisiin silmiin. Tälläkin kertaa hän päätti pitää kaiken salaisuutena koska jätkähän on jo kihloissa. 
 
Eräänä päivänä, kun Abrahamin piti ohjelmoida laminointirobottia, muttei siitä mitään tullut, kun hän ei 
tiennyt mistä nappuloista painaa ja kuinka laminoitava paperi työnnetään laminointiaukkoon. Abraham 
ei totta totisesti ole mikään ruudin keksijä.  
Hän pyysi Jessicalta, koska hänen työhuoneensa on lähinnä laminointirobottia käytävän varrella, että 
kuinka tätä samperin robottia käytetään. Jessica ilomielin auttoi tätä kastanjanruskeasiilitukkaista 
jätkää. Abraham katsoi ihailevasti, kun blondi käden käänteessä ohjelmoi laminointirobotin 
automaattisesti muovittamaan päivittäiskuvia. Jessican suu oli kuin mikäkin moottoriturpa, kun selitti ja 
nopeasti näytti mitä nappia pitää painaa ja minne työntää laminoitava paperi. Abraham meni pyörälle 
päästään koska hänelle pitäisi näyttää hitaammin, kun on vähä-älyinen.  
 
Abraham saattaisi jopa ihastua Jessicaan, jos ei olisi kihloissa mutta kaksi asiaa häntä ärsyttää ja yksi 
niistä on Jämtlandin murre ja toinen on iso ikäero. Äskettäin Jessica täytti 37 vuotta ja Abraham on 25. 
Jessie on onnistunut vetää matalaa profiilia syntymäpäivänä. Hänellä on aina tuoreessa muistissa 
vuoden 2990 työharjoittelu Europowerilla.  
 
Annie Mattsson sai externa platsen työpaikan Sollebrunnin ICA Extrasta. Kaupan omistaa Mattsonien 
perhetuttu eli suhteilla pääsi tavalliseen työpaikkaan. Tästä Jessica on erittäin kateellinen, kun 
tursakemaisella Anniella oli tällainen tuuri. Hän itse haluaisi pian takaisin informationsservice-
osastolle.  
 
Vaikeasti liikuntarajoitteinen Herman Granberg on kyllästynyt istumaan tilauspuhelimen ääressä 
Callcenterissä. Hänen uusi työtehtävänsä on informaattori, joka luennoi Strömmarn kymnaasissa 
omista toimintarajoitteista. Jokainenhan on oman itsensä herra eli Herman tietää tarkasti mitä hän ei 
kykene tekemään ja kuinka menettelee ongelmatilanteissa.  
 
Callcenterin työtehtävät sai Culture Center ryhmän Kaj Pettersson, jolla on CP aivovaurio mutta 
jotenkuten kykenee vastaamaan kuulokemikrofonin avulla asiakaspuheluihin. Hänellä on vaalea 
pitkähkö siilikampaus. 
Kajn puheääni on semmoista itkunsekaista piipitystä ja nauru on todella hermoon käyvää räkätystä. 
Jessicaa ärsyttää Kaj Petterssonin leuhka olemus ja räkätys sekä hullunnauru. Jessica yrittää pitää 
päänsä kylmänä mutta joskus tahtoo inho paistaa läpi, kun hän huokailee, kun Kaj on käytävällä 
räkättämässä. Myös kahvitauoilla keittiössä Kaj säkättää ja sitten päälle hullunnaurulla räkättää. Kaj 
istuu motorisoidussa pyörätuolissa ja tapaa ajaa kovaa vauhtia Tvåstad helpon kapeilla käytävillä. 
Joskus hän pysähtyy läpättämään itkunsekaisella äänellään käytävällä työskenteleville duunareille 
sekä ohjaajille yksityisasioistaan. Usein hän tapaa lörpötellä Abrahamin kanssa, koska he ovat 
koulututtuja. Kaj Pettersson seurustelee Abrahamin entisen tyttöystävä Pia-Annie Jarlin kanssa, jota 
kutsutaan vain P A:ksi. Kajn ja Abrahamin juttujen perusteella pimu vaikuttaa olevan todellinen 
supermimmi ja erittäin ylikiltti.  
Heti kun Abraham oli saanut tietää, että Kaj seurustelee P A:n kanssa, niin silloin hän tuli hyvin 
happamaksi, vaikka hän itse on kihloissa Madelenen kanssa, joka myös on ylikiltti. Abrahamin ja P A:n 
suhde kariutui, kun pimu huomasi Abrahamin narsistiset piirteet sekä hänelle olisi pitänyt kaikki kantaa 
nenän eteen. Kun Abrahamilta kysytään suhteen päättymisen syytä, niin silloin jätkä syyttää P A:ta, 
että hän oli aivan liikaa palvellut häntä. PA:n oli aivan pakko passata herra Waliczekia kuin paskaa 
tikunnokkaan tai muuten tämä olisi alkanut räyhäämään.  
 
 
Jessica on innokas pitämään esittelyhuoneen sekä myymälän tuotteet järjestyksessä. Se homma sopii 



hänelle kuin nakutettu. Hän alkaa jokseenkin viihtyä tässä uudessa työpaikassa mutta yhä kaipaa 
informationsserviceen, sillä aina suojatyöpaikka on suojatyöpaikka, vaikka voissa paistettaisiin. Joka 
aamu hän hakee postihuoneelta saapuvat kirjeet ja paketit. Iltapäivisin hän vie postihuoneeseen 
lähtevät lähetykset. Tämä on hänen mielestänsä Tvåstad helpon parhaimpia työtehtäviä. Paketit hän 
hakee tietenkin pakkaamosta. Hän ei uskalla koskea mihinkään, ettei Fredrika saisi lisää 
sympatiahuomiota ja sitten todennäköisesti saisi porttikiellon pakkaamoon.  
 
Vähän ennen joulua Jessica kuuli äidiltään, että pikkusisko on löytänyt sen oikean ja suunnittelee 
muuttoa tämän luokse Lysekiliin. Janinan poikakaveri on pitkä vaalea siilitukkainen Josef Merkel, 
puolalaissaksalaista sukua. Isäukko, Marcus Merkel, on syntynyt Krakovassa mutta asunut suurimman 
osan elämästään Tanums Hedessä, Lysekilin pohjoispuolella. Marcus murtaa pahasti skandinavian 
kieltä, kun taas Josef puhuu sujuvasti.   
Marcus Merkel on naimissa skandinaavi Svean kanssa. Heillä on kaksi lasta, jotka ovat vanhimmasta 
päästä Josef ja Victoria. Molemmat ovat jo aikuisia, suurin piirtein Janinan ikäisiä. Josef ei osaa 
sanaakaan puolaa. Ainoa sana, jonka hän osaa on puolalainen kirosana Kurwa. Joka kerta kun 
Merkelit, kuten monet muutkin puolalaiset, saapuvat Tukholmaan etelästä päin, niin silloin he tapaavat 
nauraa tirskua, kun tienviidassa lukee Killens kurva, joka on entinen Kungens kurva. Tienviidan taakse 
puolalaishupakot ovat kirjoitelleet suihkemaalilla Kurwa-sanoja.  
 
Heti kun Jessica oli kuullut pikkusiskon poikakaverista, niin silloin hänelle tuli puolalaisbuumi; ajatella 
jos hänelläkin olisi ikioma puolalainen. Sitten hän hiffasi, että töissähän on sellainen.  
Hän alkoi enemmän ja enemmän unelmoida Abrahamista, vaikka äijä on kihloissa. Mitä enemmän 
Jessie unelmoi, sitä enemmän hän ihastui ja pikkuhiljaa rakastui. Hän yritti kaikkensa pitää 
ihastumisen salaisuutena koska jätkähän on kihloissa ja kaiken kukkuraksi tursake. Ehkä tilaisuuden 
tullen hän voisi kytkeä charmin päälle, jos uskaltaisi. Hän ei oikein tiedä kuinka hurmataan kihloissa 
oleva jätkä niin, että tämä purkaisi kihlauksen. Hän ei osaa hurmata edes sinkkujakaan, saati sitten 
maistaa kiellettyä hedelmää.  
Harmi kun Jessicalle ei ole siunautunut enempää samanlaisia lemmenjuttuja kuin silloin kesällä 2992, 
jolloin oli saanut lempiä hehkeän serkkunsa kanssa. Hänellä ei ole aavistustakaan missä 
poisadoptoidu poika tätä nykyään asustaa.  
Työkaveri Fredrikan nimestä Jessicalle tulee mieleen Fredrik serkku ja se on työlästä koska 
Fredrikahan on nainen, jolloin kaapin ovi tahtoo alkaa narisemaan korvissa.  
 
Viimeisellä työpäivänä, ennen jouluvapaita, Jessica antoi jouluhalauksen Abrahamille. Pitkään aikaan 
hän ei ole halannut ketään. Viimeisin halaus lienee kesältä 2992, jolloin oli rakastellut Fredrikin kanssa 
ja sitä ennen väkinäisiä halauksia muutamalle luokkakaverille. Nyt hänen oli pakko halata Abrahamia. 
Halauksen hän naamioi jouluhalaukseksi.  
Tietenkin Abrahamia nauratti, kun sai ainoana työkaverina halauksen tältä hassulta blondilta. Halaus 
oli melko kovakourainen koska Jessie ei ole tottunut halaamaan.  
Abraham sanoi ylpeällä äänellä Androidille: ”Haha, minäpä sain halauksen Jessieltä!” Androidiakin 
hymyilytti, kun Jessica alkaa viihtyä Tvåstad helpossa. Ennen Johan Janssonia hän on kuuluvasti 
ikävöinyt kaupungintalolle. Juuri sen vuoksi Android järjesti Jessicalle hommia ravintolan keittiöstä.  
 
Totta kai Abraham epäilee, että Jessie olisi ihastunut häneen, kun syksyn aikana on mielellään 
rupatellut. Muiden työkavereiden kanssa Jessie ei tapaa jutella, paitsi muutamia puolikkaita lauseita.   
Rakastunut Jessica ei kykene näkemään Abrahamin narsismia ja hänen mielestänsä on haihtunut se 
tosi asia, että Abraham kuuluu hänen salaiselle tursakelistallensa.  
Elliott on siirtynyt opposition puolelle mutta ihastus palaa säästöliekillä, sillä pikku Elliottia Jessica ei 
koskaan voi täysin hylätä.  
Jos Jessica tietäisi, että Fix Teamissa työskentelee ihka oikea Nisse, niin todennäköisesti mielenkiinto 
Abrahamia kohtaan laantuisi. Nisse on aina Nisse, vaikka voissa paistettaisiin, kuten Jessica tapaa 
ajatella heti kun kuulee kyseisen nimen.  
 
Jouluaattona tavalliseen tapaan Jessica yöpyi vanhempiensa luona. Tästä on tullut perinne. 
Joulupäivänä Jessica kävi pienellä kinkunsulatuskävelyllä lähialueella. Hän käveli kävelypolkua, joka 
menee lintujärven rannalla Tunhemsvägenille ja sitten tien vieressä olevaa pyörätietä pitkin kohti 
Halvorstorpia. Tunhemsvägenin pienteollisuusalueella on rauhallista. Ainoastaan muutama auto ajaa 
satunnaisesti ohitse.  
Hän käveli Keskon tukkuliikkeen vierestä ja muisteli työharjoittelumuistoja. Syksyllä 3003 työterapeutti 
Elgar-Enok oli kysellyt Keskon tukusta, jos siellä olisi vapaita työpaikkoja. Kuulemma he palkkaavat 



vain tuttavia sekä sukulaisia.  
Keskon tukkuliikettä vastapäätä, Tunhemsvägenin toisella puolella, on VGM:n autokauppa, josta 
Jessica osti ensimmäisen auton. Volkswagen Boulen hän osti viereisestä Volkswagenin 
jälleenmyyjältä. Vuosi sitten Jessica vaihtoi taas autoa koska Volkswagen Boule alkoi ruostua sekä 
autonhelma oli taittunut taannoisen ojaanajon yhteydessä. Kyseistä sivukatua Såtenäsissä hän alkoi 
itse mielessään kutsua ojaanajontieksi.  
Häntä huolestutti, jos tämän taittuman takia auton arvo laskisi vuosien saatossa niin paljon, ettei 
autosta saisi vaihdossa mitään muuta kuin pahanmielen. Hän onnistui ylipuhua isän, että tämä auttaisi 
autonvaihdossa. Eräänä kesäpäivänä vuonna 3006 Jessica ja Anders menivät Hyundain 
autokauppaan, keskellä Lunden-Zumbyn pienteollisuusaluetta. Jessica valitsi pienen 
keskiyönharmaan Hyundai iRex henkilöauton, joka on hieman korkeampi kuin volkkari mutta siinä on 
parempi autopilotti sekä tehokkaampi ilmastointi.  
Volkkari oli kirkkaanpunainen ja siinä näkyi pöly ja piki. Eli nyt Jessica on Hyundain ylpeä omistaja ja 
otti käyttöön muun muassa Facebookissa liikanimeksi Hyundaikvinna.  
Autonvaihdon yhteydessä hän alkoi vihdoinkin käyttää silmälaseja autolla ajaessa, ettei sattuisi mitään 
haavereita. Anders ja Annki olivat ihan ällikällä lyötyjä, kun tytär alkoi käyttää rillejään, ainakin autolla 
ajaessa, sehän on parempi kuin sata jänistä. Jostain syystä hän ei käyttänyt lasejaan edellisten 
autojen aikana. Ensimmäiselle autolle ei tullut yhtään kolhua mutta Volkkariin oli tullut paljon kuhmuja 
sekä naarmuja. Osa naarmuista tuli, kun hän peruutti omasta parkkiruudusta, sillä aivan parkkiruudun 
takana on kellarinluiskan kaide. Jessicasta tuntuu siltä, että tällä uudella autolla on helpompi peruuttaa 
koska tässä takapuskuri on litteämpi.  
 
Nyt joulupäivänä, kun Jessica käveli pitkin Tunhemsvägeniä ja nautti hiljaisuudesta, kunnes tietä pitkin 
viiletti huimaa vauhtia S-L Safetyn vartiointirobotti ja piti melkoista surinaa. Jessicaa alkoi ärsyttää 
robotin surina ja ennen kaikkea turvayhtiön logo. Hän heitti robottia lumipallolla, joka osui suoraan 
robotin kyljessä olevaan nukutuskapselin laukaisu reikään. Robotti pysähtyi ja sanoi metallisella 
äänellä: ”Stop, Come here, please!” Jessie lähti juoksemaan kohti VGM:n autokauppaa ja sieltä 
kääntyi Kardanvägenille. Hän huomasi, että robotti lähti perään. Hän juoksi hengästyneenä kohti 
pyörätietä, joka johtaa takaisin Tunhemsvägenille ja sieltä suoraan Anki korttelin suojiin. Hän tuntee 
jokaisen sopukan tässä kerrostalokorttelissa. Vartiointirobotti jäi Tunhemsvägenille koska sen on 
ohjelmoitu pysyttelemään ainoastaan kyseisellä vartiointialueella. Varmuuden vuoksi Jessica käveli 
korttelin läpi ja sitten piti silmällä jokaista kadun kulmaa, ettei robotti ole hälyttänyt poliisia tai S-L 
Safetyn ihmisvartijoita. Hänen oli pakko juosta heti lumipallon heittämisen jälkeen, ettei robotti ehtisi 
ampua nukutuskapselia. Häntä puistattaa ajatuskin, jos robotti olisi tavoittanut hänet ja ampunut 
nukutuskapselin ja sitten joutuisi poliisikuulusteluun, jolloin Yana-Ulla Höögin isot rinnat olisivat 
hyppineet. Jessica käveli Anki korttelista Margarinvägenille ja sieltä Hullsjövägenille. Sitten hän olikin 
lähellä kotikatua. Varmuuden vuoksi hän käveli mutkan Jet-korttelin kautta, ettei mahdolliset 
yksityiskytät näkisi missä asuu vanhemmat.  
Loppu päivän hän tutki joululahjojaan, jotka ovat muun muassa makeisia, tyylikkäitä alumiinipuseroita 
sekä jokavuotinen vuosikatsauslukulaite. Iltapäivällä hän meni kotiin viemään joululahjansa.  
 
Koko joulunpyhien ajan hän unelmoi ja kaipasi Abrahamia; kuinka nuori mies voi olla noin komea ja 
seksikäs, ajatteli Jessica Boel Stenig eikä osaa aavistaakaan mitä tuleman pitää. Hän ei vielä tiedä 
mitään jätkän narsismista, mutta sen hän tulee huomaamaan puolen vuoden kuluttua.  
 
Niin tuli vuosi 3008 ja Jessican työ jatkuu Tvåstad helpossa. Työksi hän ei mielellään kutsu Daily 
Activity hommeleita mutta lohduttaakseen itseään hän kuitenkin tekee niin. 
  
Johan Janssonin seuraajaa ei vielä ole löytynyt. Sen sijaan pitkin syksyä on ollut useita lyhytaikaisia 
sijaisia. Yksi sijaisohjaajista on ravintolaryhmän Billy Andersson, joka on lopettanut ryhmässä samasta 
syystä kuin Jessica; rankkaa.  
Ryhmässä jatkaa Gustaf Olsson sekä kokit. Siellä ei tarvita montaakaan ohjaajaa koska 
ravintolankeittiö on hyvin ahdas.  
Andy ja Lorenz ottivat ilosuin vastaan kaksoisviran koska sehän tietää kaksoispalkkaa; nyt he saavat 
palkkaa kunnalta sekä Sunerilta. Sunerin maksama palkka on hieman isompi koska se on yksityinen 
yritys.  
 
 
 



Talvella 3008 Billy Andersson matkusti lomamatkalle Thaimaahan ja tilalle tuli useita lyhytaikaisia 
sijaisia. Yksi heistä on ruskeasiilitukkainen Iro Nykvist. Maanantaisin hän on kontaktihenkilönä eräälle 
toimintarajoitteiselle Jill Johanssonille, joka saattaa aloittaa Tvåstad helpossa. 
 
Jessica sai uuden työhuoneen. Tällä kertaa hän vaihtoi huonetta Signe-Olgan kanssa koska tällä 
lihavalla naisella on aivan liian suuri työhuone, jota hänen on vaikea pitää järjestyksessä. Jessican 
kutsuma VIP-ruokasali sopii mainiosti Signe-Olgalle, jonka tehtävänä on valokuvata tuotteita ja 
asiakkaita, jotka haluavat paremman profiilikuvan nettiin. Siinä sivussa hän valmistaa 
tuoksusaippuoita. Viime aikoina Jessica ei ole enää harrastanut tuoksuöljyhyökkäyksiä, joka johtunee 
muun muassa ihastuksista; ensin Johaniin ja nyt Abrahamiin. Jessica on tehnyt Signe-Olgalle pienen 
mainosjulisteen, johon hän kirjoitti; eksklusiivisia tuoksusaippuoita.   
 
Nyt Jessican uudessa työhuoneessa mahtuu paremmin ohjelmoitavat robotit. Hänen pitää ohjelmoida 
ja ladata sovelluksia myytäviin avustajarobotteihin. Yhä hän salaa ohjelmoi niihin hassuja repliikkejä 
sekä sutkauksia, jotka hän salaa niin, etteivät ohjaajat löytäisi salaista tietokantaa. 
Jessica teki työpisteensä huoneen takimmaiseen nurkkaukseen niin, että hän näkee suoraan ovelle, 
jotta voisi lopettaa kertomusten sanelun, kun joku tulee sisälle. Hän sanelee kertomuksia Androidia 
odotellessa.  
 
Eräänä Januari maanantaina sijaisena oli pitkä ruskeasiilitukkainen Marcus Öberg, joka rupatteli 
paljon Jessican ja Abrahamin kanssa Jessican työhuoneessa, jota on alettu kutsua robottihuoneeksi.  
Marcus kertoi, että hänellä on lentävä viihderobotti, joka liitelee huoneessa ja samalla soittaa 
musiikkia. Abraham ihastui Marcuksen lentävään viihderobottiin ja haluaisi samanlaisen, muttei ole 
vara ostaa, kun kaikki rahat menevät German Colaan ja kihlatun vippeihin.  
Muutama vuosi sitten Abraham antoi Marcellolle pienen kissankokoisen viihderobotin, jonka kylkeen 
hän oli taiteillut nimen Robo-Emil. Nyt Abraham katuu, kun oli antanut kaverilleen näin hienon 
viihderobotin.  
Viihderobotista keskustelu siirtyi kavereihin ja rakkauteen. Kun Marcus kysyi puoliksi leikillään 
Jessicalta, että onko hänellä ukkoa, johon tämä punastellen vastasi, että toisaalta siltä vaikuttaa ja 
toisinaan ei ole. Marcus leikillään sanoi, että ehkä Abrahamista tulisi hänelle hyvä ukko, johon Jessie 
nyökkäsi hyväksyvästi ja sanoi: ”Japp, voin ajatella ottaa teidät molemmat; sinun ja Abrahamin ja tämä 
olkoon eräänlainen kosinta.” Abraham ja Marcus räjähtivät nauramaan. Jessie toivoi, että ainakin 
Abraham ihastuisi häneen ja purkaisi kihlauksen. Totta kai hän mieluiten haluaisi Marcuksen koska 
hänhän on ohjaajasijainen eli ei-toimintarajoitteinen.  
 
Maanantai-illalla Jessica pohti kuumeisesti, kuinka hurmaisi Abrahamin. Sitten hänelle tuli idea 
kirjoittaa puolankielinen rakkauskirje mutta sitten tuli uusi tenkkapoo; hänhän ei osaa sanaakaan 
puolaa. Jonkin aikaa pohdittuaan hän hoksasi, että hänellähän on tietokoneella nettikaverin lähettämä 
tulkkisovellus Global Word. Kyseessä on kaupallinen tietokoneohjelma, jonka CP-Hallstahammar 
lähetti yksityisen FTP-linkin kautta. Sovelluksen hän oli saanut omalta nettikaverilta, joka asuu 
brysseliläisessä Fanta Cityssä ja käyttää nimimerkkiä TASS. 
CP-Hallstahammar oli vannottanut Jessicaa olla laittamatta linkkiä kotisivulle koska kyseessähän on 
kaupallinen sovellus. Tietenkään Jessica ei julkaise yksityislinkkejä. Nyt sovelluksesta on hyötyä ja 
hän päätti tehdä sillä todellisen tulikokeen.  
Hän käynnisti Global Wordin ja alkoi sanella skandinaviaksi rakkauskirjettä ja sitten valitsi 
puolankielisen käännöksen. Hetkessä sovellus oli kääntänyt sanelun puolaksi. Hän tarkisti 
oikeinkirjoituksen netin käännöspalvelusta ja se vaikuttaa olevan ihan oikein. Todennäköisesti saattaa 
olla joitakin kielioppivirheitä mutta tuskin toimintarajoitteinen Abraham niitä huomaisi.  
Sitten Jessica tulosti rakkauskirjeen paperille ja aamulla töissä antoi sen Abrahamille vähän ennen 
postikierrosta. Postikierroksen aikana hänen ei tarvitse muotoilla ilmettään neutraaliksi.  
Kirjeen antaessa Jessie sanoi Abrahamille, että sähköpostitulostimesta on tullut hänelle joku 
puolankielinen kirje.  
Abraham alkoi innolla lukea tätä lyhyttä kirjettä, jolloin Jessica kovin liukkaasti meni Kraftverket-talon 
postihuoneelle postikärryä vetäen. Kun hän palasi työpaikalleen, niin silloin Abrahamia nauratti ja luki 
ääneen kirjeen keittiönpöydän ääressä ja samalla käänsi sen skandinaviaksi. Signe-Olga nauroi rinnat 
hytkyen, joka istui pöydän toisessa päässä. Häneltä pääsi räkänauru, kun kirjeen lopussa Abraham 
luki loppusanat; sydän sanoo Bum-bum. Kirje menee tähän tyyliin; Minä rakastan Abraham Waliczekia 
erittäin paljon. Haluan mennä naimisiin hänen kanssansa. Sydän sanoo Bum-bum!  
Jessicaakin nauratti ja yritti kiistää kirjoittaneensa kirjettä, kun Abraham kysyi, että onko tämä häneltä. 
Abrahamia hieman epäilytti mutta päätti kuitenkin uskoa Jessicaa, joka sanoi, että ehkä kirje tulee 



Puolan rakkausmafialta, joka joku kaunis päivä levittäisi Puolanlipun Abrahamin eteen, kun tämä 
menisi kotiin.  
Abraham nauroi, että se olisi kamalaa. Abraham epäilee todella, että kirje tulisi Jessicalta mutta miten 
ihmeessä hän olisi pystynyt kirjoittamaan puolaksi, pitkiä sanoja. Abrahamia ilahdutti se, kun hänen 
sukunimensä oli kerrankin oikein kirjoitettu, kun usein se kirjoitetaan väärin. 
 
Tiistaikävelyllä Jessica mukamas oli pohtivinaan Abrahamin kanssa, että kyseessä saattaisi hyvinkin 
olla rakkausmafia. Abraham sanoi, että mitähän Madelene mahtaisi tuumata rakkausmafian touhuista. 
Kävelyllä oli mukana myös Android, joka ei paljoakaan kommentoinut kirjejuttuun koska hän epäilee 
vahvasti Jessicaa. 
 
Tiistai-illalla Jessica kirjoitti toisen puolankielisen rakkauskirjeen, johon hän laittoi anonyymin 
sähköpostiosoitteensa; stanket@aerosol.eu ja kehotti ottaa yhteyttä, mielellään esperantoksi tai 
skandinaviaksi. Jessicalla on useita anonyymeja ilmaisia sähköpostitilejä. Tämä on nettikaverin 
ehdotus, jotta virallinen sähköpostiosoite välttyisi roskapostilta.  
Vuosikymmenen alussa Jessica tapasi tilata netistä paljon ilmaisia lukulaite-esitteitä, jotta saisi postia. 
Hän tilasi muun muassa jämtlantilaisia matkailulukulaite-esitteitä.  
 
Keskiviikkoaamulla, ennen postikierrosta, Jessica antoi Abrahamille uuden rakkauskirjeen ja nytkin 
väitti sen tulleen sähköpostitulostimesta. 
Android kuiskasi vaivihkaa Jessican korvaan, että tämä tunnustaisi rakkauskirjeet, ettei Abraham 
turhaan huolestuisi. Andreas-Karl Android Andersson on varma, että kirjeet ovat Jessicalta koska 
tavallisesti hänellä ei ole tapana jaella sähköpostikirjoittimen tulosteita. 
Hetken mietittyään Jessica meni polvet tutisten keittiöön, jossa Abraham oli odottamassa päivän 
ensimmäisen kahvitauon alkamista. Hän oli lukemassa Jessican hetki sitten antamaa kirjettä.  
Jessica rykäisi kurkkuaan ja sitten paljasti monotonisesti änkyttäen: ”Minä olen kirjoittanut ne 
molemmat rakkauskirjeet tulkkisovelluksella, jonka sain eräältä nettikaverilta.”  
Abraham nauroi ihan persettään repien, kun epäilyt kävivät toteen. Sitten hän lähti Jessican mukaan 
postihuoneelle, jotta voisi kaikessa rauhassa puhua ihastuksesta. Postihuoneessa hän sanoi, että hän 
on kihloissa Madelenen kanssa ja heillä on melkoinen ikäero mutta he voivat olla vain kavereita. 
Tämän Jessie on kuullut liiankin monta kertaa. Hän itse mielessään ajatteli, että Abrahamillakin on 
lesbon perhana tyttöystävänä. Tietenkään hän ei uskalla sanoa tätä ääneen, ei ainakaan uusimmalle 
idolilleen. Jessicaa ei ikäero haittaisi, ei ainakaan alenevaan suuntaan. Totta kai hän haluaa olla 
kaveri. Hän päätti itse mielessään hienotunteisesti yrittää hurmata Abrahamin. Hänen mielestänsä 
kihlaus ei ole pyhäliitto. Avioliittoja hän ei halua rikkoa. Jos hän tietäisi mitä tuleman pitää ja millainen 
sirkus odottaa, niin hän luovuttaisi Abrahamin kanssa kaveeraamisen. Nyt viimeistään olisi sopiva 
hetki pistää peli poikki. Sitä ei rakastunut Jessica kykene ajattelemaan.  
 
Abrahamista tuntui hyvältä saada näin hupaisa rakkauskirje ja kehui sitä todella hauskaksi jutuksi ja 
kaiken kukkuraksi hyvin kirjoitetuksi. Abrahamkaan ei osaa odottaa mitä tuleman pitää.  
Jessica aikoo illalla ilmoittaa nettikaverille, että Global Word on hyvä kääntäjä.  
 
Jessica ja Abraham ovat joissakin suhteissa samankaltaisia, ja heillä on samanlaiset käsitykset muista 
ihmisistä eli heidän mielestänsä Tvåstad helpon muut duunarit ovat tursakkeita. Emätursake on Lars 
koska tämä pummaa rahaa sekä nauraa käkättää kahvitauoilla. Kahvitauoilla Lars tapaa istua 
Fredrikan vieressä ja ilveilee tälle niin, että tämä alkaa nauraa höröttää. Fredrikan naurukohtaukset 
tekevät hänestä melkoisen hermosahan. Kun Fredrika saa sarjan aivastuksia, niin silloinkin Lars alkaa 
tyttömäisesti kikattaa. Niin hän teki, kun Berta sai samanlaisia aivastussarjoja.  
 
Abrahamia häiritsee neiti Mowitzin naurukohtaukset perjantaileffaa katsoessa. Jessica ei katso 
perjantaileffaa koska hänen mielestänsä leffan katsominen ei kuulu työpaikalle, vaikka hän tietääkin, 
että kyseessä on vain suojatyöpaikka. Kun muut katsovat filmiä, niin sillä välin Jessica sanelee 
kertomuksiaan robottihuoneessa tai sitten ohjelmoi hintatietoja Callcenterin kommunikaatiolaitteisiin, 
jotta Kaj löytäisi oikeat hinnat ja tuotenumerot kädenkäänteessä. Varsinkin tuotenumerot tapaa olla 
virheellisiä. Se johtuu tästä ainaisesta sijaisrumbasta. Jokainen sijainen tahtoo toimia oman pään 
mukaan. Hinnastotietokannan päivittämisestä ei tule mitään koska vähän väliä puhelin soi ja Android 
juoksee vastaamaan. Useimmiten puhelut ovat ihan turhia, sillä Annie Mattsson soittelee ja läpättää 
turhia. Jos Jessica sattuu vastaamaan, niin silloin Annie kutsuu häntä Jämtlandin jeeveliksi.  
 



Robottihuoneessa Jessican työpistettä vastapäätä on Abrahamin paikka. Abrahamin työtehtäviin 
kuuluu kuvakorttien lajittelu, jotka sitten Jessica skannaa avustajarobottiin.  
Abraham istuu hänelle räätälöidyllä sinisellä harppua muistuttavalla tuolilla. Tuoli on tehty hänen 
lonkkavikaansa varten.  
 
Robottihuoneessa Jessica ja Abraham tapaavat rupatella niitä näitä. Waliczek juoruilee kavereistaan, 
että mitä he tekevät ja kenen kanssa hän on riidoissa. Välillä Jessie kehuu Abrahamin 
maskuliinisuutta. Tietenkin tämä on hyvillään, kun hänen ulkonäköänsä kehutaan. Abraham on ylpeä 
maskuliinisesta kauneudestaan. Jos joku erehtyy moittimaan häntä, niin silloin hän hurjistuu. Sen 
Jessica tulee vielä kokemaan. Juuri nyt hän olettaa, ettei heidän välillensä koskaan tulisi riitaa, mutta 
siinä hän on erittäin väärässä.  
 
Februaarissa ohjaajasijaisena oli ärsyttävä pikkumainen Anvar Eklund, jota Abraham inhoaa yli 
kaiken. Abrahamin viha Anvaria kohtaan tarttui rakastuneeseen Jessicaan, vaikka hän itse monesti 
hassuttelee Anvarin kanssa. Useimmiten Jessie ja Anvar tapaavat kujeilla keskenään pihveistä, sillä 
tässä kerran tiistaikävelyllä, kun he kävelivät ravintola Vårvikin ohitse, niin silloin ilmassa oli ihana 
pihvin tuoksu, jolloin Anvar sanoi ääneen, että häntä haluttaisi syödä kunnon sipulipihvi. Silloin Jessica 
tuhahti, kun hänelle tuli assosiaatio Biff Reinfeldtiin. Vaistomaisesti Jessican mielessä kummittelee 
mahdollinen ihastuminen herra Reinfeldtiin, vaikka inhoaa vanhempien entistä naapuria. Tätä nykyään 
Reinfeldtien entisessä talossa asuu pyörätuolissa istuva suuri rintainen Rose Lundin. Edellisen 
vuosikymmenen lopulla Jessie oli tehnyt pikku jäynää Roselle kuten esimerkiksi heilutellut 
ikkunalamppuja Stenigien keittiössä ja osoittanut ikkunalampulla kohti Rose Lundinin julkisivun 
ikkunoihin. Vappuna 3000 Rose valitti Andersille ja Annkille tyttären kiusanteosta ja siitä seurasi 
melkoinen saarna. Syy kiusantekoon on Rosen kummallinen tapa oleskella talonsa julkisivulla rinnat 
paljaina. Jessie tunsi kateutta, että Rose kykenee moiseen, muttei hän itse. Myös Annki ja Anders 
ovat Rosen pornoilua päivitelleet. Jessica innostui tekemään kiusaa onnettomalle naapurin naiselle, 
joka on joutunut pyörätuoliin kaaduttuaan leijulaudalla. Hänen luonansa käy henkilökohtaisia avustajia, 
joita Stenigit kutsuvat perseenpyyhkijöiksi. Onneksi Jessica ei tätä möläyttänyt Roselle, kuten Annki 
on monesti siunaillut.  
Biff Reinfeldtiä Jessica ei kiusannut, joka johtunee siitä, kun Biffin vaimo on kummitädin siskon tytär.  
Jotenkin alitajuisesti Jessica oli ihastunut Biffiin mutta ylpeys ei antanut periksi ja pakotti itsensä 
vihaamaan Biffiä, vihaamaan salaisesti. Tämän vuoksi hän hätkähtää joka kerta kun kuulee 
puhuttavan Biffistä eli tämänkin nimen Jessica on itse mielessään luokitellut paska nimeksi kuten 
kaikki Ingerit. Yksi Skandinavian parhaimmista juoksijoista on nimeltä Biff Helatävling, jota Jessica ei 
mielellään lausu vaan tarvittaessa kutsuu kyseistä urheilijaa sukunimeltä.  
Skandinaavibändi Hausmöllan on levyttänyt Jessican kauhuksi humoristisen kappaleen nimeltä Plugg-
Biff. Kyseistä kappaletta hän välttelee kuin ruttoa. Onneksi siitä ei tullut mitään hittiä.   
Vanhempien luona, kun ruokapöydässä on pihviä, niin silloin Jessica kutsuu sitä lihaviipaleeksi.   
Tämän vuoksi Jessicaa puistatti, kun Anvar Eklund sattui mainitsemaan pihvin tuoksusta. Tietenkään 
Jessica ei kerro assosiaatiostaan eikä edes kykene siihen. Anvar ja Android alkoivat kiusoitella 
leikillään Jessicaa, että tälle pitäisi laittaa kunnon sipulipihvi. Joka kerta Jessie hätkähtää 
silminnähtävästi, jolloin Androidia naurattaa. Joskus Android on leikillään sanonut, että ehkä Jessican 
entinen ukko olisi joku Biff eli melkein tietämättään arvasi.  
 
Tvåstad helpossa aloitti uusi duunari, hoikka ja pitkäkasvuinen Elgar-Maxim Elftonsson, joka on 
melkoinen besserwisser ja erittäin ärsyttävä itkupilli. Hän tapaa pikkuasioista pillittää ohjaajien 
konttorissa ja sitten on innokas moralisoimaan yhteiskunnallisia asioita. Heti kun kahvitauolla joku 
sattuu mainitsemaan sanan normaali, niin heti Elgar-Maxim alkaa saarnata, ettei ole mitään normaalia. 
Hän ei siedä tavallisia kaksimielisiä vitsejä. Kun esimerkiksi Android kertoo jonkun erittäin hauskan 
pikkutuhman vitsin, niin heti Elgar-Maxim tuhahtaa, ettei se ollut hauska vaan hirveän traaginen.  
Kun hän itse kertoo vitsejä, niin kukaan ei naura. Hänen huumorintajunsa on semmoista rutikuivaa 
puujalkahuumoria. Hän tapaa kahvitauoilla vislata, ihan vain huvin vuoksi. Tämä ärsyttää erityisesti 
Abrahamia niin, että on tartuttanut Elgar-Maxim vihan Jessicaan. Hänellä ei olisi mitään syytä vihata 
Elgar-Maximia koska tämä pitää kovasti hänen kertomuksistansa ja kadehtii neiti Stenigin 
kirjailijantaitoja. Hänen omat kertomuksensa ovat pitkästyttäviä, joissa hän kuvailee, kuinka 
haavanlehti värisee vienossa kesätuulessa.  
 
Elgar-Maxim on sukua brysseliläiselle professori Martylle eli Kurt Passare vainaan kaverille. Marty on 
Elgar-Maximin setä. Joka kesä Elftonssonit matkustavat Brysseliin sukuloimaan. Marty on luovuttanut 
aikakoneprojektinsa koska Kurt vei tietotaidon mennessään hautaan.  



Hän ei osaa aavistaakaan, että maailmassa on ainoastaan yksi aikakone. Kone on erään tvåstadilais-
miehen hallussa, joka ahkerasti aika matkustaa ajasta ja paikasta toiseen.  
 
Elgar-Maxim tapaa lässyttää Abrahamille, että tämän pikkuveli on erittäin sympaattinen vekkuli koska 
tällä on Downin syndrooma. Elgar-Maxim on oikea perseennuolija. Jessicalle tulee mieleen Olga 
Lindberg, samanlaisia mulkeroita molemmat, vaikkei Elgar-Maxim harrasta rykimistä, se vielä 
puuttuisi, kuten Jessica on monesti itse mielessään ajatellut.  
 
Abrahamia ottaa pattiin, kun Elgar-Maxim puuttuu jokaiseen kuulemaansa asiaan. Tässä eräässä 
maanantaikokouksessa Elftonsson ehdotti, että olisi kiva kuulla jokaisen duunarin sairaskertomus, että 
mikä kutakin vaivaa. Silloin Abraham hätkähti, että suostuvatko ohjaajat tähän järjettömään 
ehdotukseen. Onneksi Android sanoi, että jokaisen potilaskertomus on henkilökohtainen ja hänellä on 
ehdoton vaitiolovelvollisuus. Tämä rauhoitti Abrahamia mutta Elgar-Maxim tuli levottomaksi ja 
kokouksen jälkeen kevensi sydäntään juurta jaksaen Androidille ohjaajien konttorissa.   
Aamuisin kun Elgar-Maxim tulee töihin muutamaa minuuttia myöhemmin, niin heti alkaa pyydellä käsi 
sydämellä anteeksi myöhästymistä, vaikkei Daily Activityssä ole kellokortteja. Sinne voi saapua silloin, 
kun itse haluaa. Virallinen työaika alkaa puoli yhdeksän.   
 
Abrahamia jännittää se päivä, jolloin Elgar-Maxim kysyisi häneltä, että onko hän ja Madelene 
harrastanut seksiä. Jos näin kävisi, niin aivan varmasti häneltä palaisi käämit. Kaikesta tästä Abraham 
ja Jessica keskustelivat kahdestaan robottihuoneessa, ja heistä on tullut todella hyviä kaveruksia tai 
ainakin siltä vaikuttaa. Eräänä talvipäivänä Abraham varoitti Jessicaa, että hänellä on kiivas 
temperamentti ja on erittäin tärkeää ajatella ensin mitä hänelle aikoo sanoa. Lemmen humaltunut 
Jessica olettaa, ettei heidän välillensä koskaan tulisi riitaa, niin paljon hän on rakastunut työkaveriinsa. 
Talven mittaan Jessica tuli rakkaudesta ympäri känniin, eräänlaiseen rakkauden myrkytystilaan.  
Facebookissa hän julkaisi paljon punaisia sydämiä. jotka hän salasi sukulaisilta, myös serkuilta.  
Hänen kaverilistallansa on jo Abraham. Kateuden takia hän lähetti kaveripyynnön myös Madelenelle, 
jotta näkisi millainen mimmi on idolin kihlattu.  
Abrahamin Facebook sivulla lukee, että hän mielellään matkailee ja kertoo, että on käynyt jopa 
kymmenessä maassa. 
Abraham on kertonut Jessicalle muun muassa hänen ja Madelenen ensitapaamisesta Varan 
kansankorkeakoulussa, jossa Madelene kirjoitteli paljon eroottisia runoja hänen miehisyydestänsä ja 
hän itse kirjoitteli lisää pornorunoja.  
 
Viikonloppuisin Jessica lähettelee Abrahamille viestejä, että miten hurisee. Abraham vastailee 
kohteliaasti, että hyvin menee. Jessica valittelee yksinäisyyttään eikä osaa aavistaakaan millaista 
hullun myllyä on käynnistämässä. Oikeastaan hän ei kärsi yksinäisyydestä vaan hän on kovasti 
rakastunut. Hän viihtyy hyvin yksin, kun on tottunut yksinäisyyteen, ainakin toistaiseksi. Hän ei osaa 
aavistaakaan, että millaiseen sosiaaliseen seuraan hän on itseään vetämässä.  
Abraham ei osaa vastata mitään blondin yksinäisyyteen. Hän ei halua kolmatta pyörää ja kotona tapaa 
rallatella, että ei kai Jessica halua olla hänen oma ja avojaloin juosta pelloilla.  
Abraham pohtii, että pitäisi kai laatia säännöt rakkauden. 
 
Lauantai-iltaisin Jessica tapaa käydä vanhempien luona kylpemässä kylpysaavissa, ettei olisi liikaa 
yksin. Tästä on tullut perinne. Hän ei tiedä mitä tehdä, jos Abraham keksisi jotain lauantai-illaksi, jolloin 
perinne kolaroisi uuden asian kanssa.  
 
Andersin ja Annkin takapihalla on puinen terassi, jonka toisessa päässä on lasitettu osa, ja toinen 
pääty on avonainen, jossa on kahden istuttava kylpysaavi. Saaviin on sisäänrakennettu 
poreallastoiminto kuplineen päivineen.  
Stenigit tapaavat istua tässä Jämtlantilais-tyyppisessä kylpysaavissa keskiviikkoisin ja lauantaisin. 
Kesäaikaan Anders ja Annki uiskentelevat Hullsjön lintujärvessä kerta se on niin lähellä. Takapihan ja 
lintujärven välissä on kuntorata, joka menee lintujärven ympäri. Jessie tapaa lillutella varpaita vedessä 
koska ei osaa uida.  
 
Eräänä maanantaina Abraham ei päässyt töihin koska yöllä oli ollut hirveä lumimyräkkä. Hän asuu 
lähempänä kuin Jessica, muttei silti jaksanut lähteä tarpomaan lumeen. Kahvilan Bjarne oli töissä 
koska hän on hyvin sisukas, kiitos golf- ja kuntosaliharrastusten.  
 



Myös Jessica oli töissä, vaikka hänen luota on pitempi matka. Hän tuli töihin autolla, ettei tarvitse 
kahlata lumessa. Kraftverket-talon edustalla on iso ilmainen pysäköintialue. Jotkut ruudut on varattu 
sähköautoille lataustolppineen. Sähköautoja on paljon liikenteessä. 
Jessica oli hyvin lähellä ostaa sähköauton mutta päätti kuitenkin tyytyä perinteiseen biokaasuautoon.  
 
Lumimyräkän lisäksi Abrahamia vitutti raskaasti, kun edellisenä päivänä hän oli tyttöystävänsä kanssa 
käynyt retkellä Hunnebergin vuorella. He olivat vuoren etelä puolella, jossa on pieni suojärvi 
laavuineen. Madelene oli vahingossa pudottanut Abrahamin asunnon avainkortin. Ilmeisesti se oli 
pudonnut suonsilmäkkeeseen, kun he olivat lempineet laavussa. Avainkorttinippua ei löytynyt.  
Madelenella oli todellinen helvetti, kun poikakaveri koko ajan haukkua räksytti koska kyseisessä 
nipussa oli avainkortit myös hänen vanhempiensa luokse. Onneksi sentään nipussa ei ollut 
osoitetietoja. Abrahamin vanhempien luona on vara avainkortti hänen asunnollensa. Abrahamia nolotti 
ja pelotti, että isä ja äiti vaatisivat kihlauksen purkamista.  
 
Babar ja Jeannie Waliczek lohduttivat, ettei yhden avainkorttinipun katoaminen ole koko maailma sillä, 
jos pankkikortti katoaisi, niin silloin olisi syytä paniikkiin. 
Abrahamilla ja Madelenellä teki mieli lähteä vuorelle etsimään avainkorttinippua mutta kun heillä ei ole 
autoa. Vanhemmat eivät kehdanneet lähteä koska he katsoivat TV Polonia kanavalta sunnuntai-illan 
leffaa. Abraham ja Madelene menivät Hunnebergin vuorelle bussilla. Iltaisin sinne ei enää mene 
bussivuoroja koska siellä ei asu ketään, tuskin hautausmaan vainajat poistuvat haudoistaan.  
 
Aamulla kun Abraham oli avannut säleverhot, niin silloin hän huomasi hirveän lumipyryn eli avainkortit 
ovat jossain kinosten alla. Abrahamin valtasi hirveä vitutus ja onneksi Madelene oli sunnuntai-iltana 
mennyt kotiin Mellerudiin, sillä hän on pätkätöissä paikallisessa second-hand myymälässä.  
 
Abraham päätti olla tämän päivän kotona. Jos hän olisi yhä Fix Teamissä, niin aivan varmasti ohjaajat 
olisivat hakeneet hänet töihin. Tvåstad helpossa on erittäin lepsu ilmapiiri ja erityisesti nyt kun siellä on 
Androidin apuna sijaisohjaajia. On tarkoitus löytää joku pätevä pedagogiteknikko Johan Janssonin 
tilalle. Harmi kun duunari rakastui Johaniin niin, ettei tämä uskaltanut jatkaa Tvåstad helpossa, 
tietenkään herra Jansson ei pelkää Jessicaa mutta ihan turhaan kiihottaisi tätä kilttiä naista.  
 
Ruokatunnilla Jessica soitti Abrahamille, että miten menee, kun tämä ei päässyt töihin. Silloin tämä ei 
halunnut puhua kenenkään kanssa ja katkaisi puhelun. Alkuillasta hän lähetti Jessicalle tekstiviestin, 
jossa pyyteli anteeksi ja kysyi, että onko hän vihainen. Jessica vastasi, ettei osaa eikä halua olla 
vihainen. Abraham kertoi, että häntä alkoi vituttaa, kun edellisellä päivänä Madelene oli pudottanut 
avainkorttinipun. Jessie kiihottui entisestään ja ajatteli itse mielessään, että toivottavasti kihlaus 
purkautuisi ja Abraham ihastuisi häneen niin, että saataisiin puolalais-jämtlandilais häät.  
Mitä Jessica ei osaa aavistaakaan, että puolen vuoden kuluttua hän ei enää näin haaveilisi vaan häntä 
vituttaisi ainakin yhtä paljon kuin Abrahamia nyt.  
Myöhemmin illalla Abraham soitti ja pyysi kuskiksi Hunnebergin vuorelle etsimään avainkortteja. Hän 
ei pystynyt ajattelemaan loogisesti, ettei niitä lumihangesta löytyisi. Rakkauden humalassa oleva 
Jessica vauhkoontui ja lupasi seuravana päivänä käydä Abrahamin kanssa etsimässä kortteja, kun 
muut ovat tiistaikävelyllä.  
Tiistaiaamulla töissä Abraham ja Jessica olivat rauhoittuneet ja pystyivät ajattelemaan selkeästi, ettei 
vuorelle pääsisi ja tuskin umpihangesta avainkorttinippua löytyisi.  
Ohjaajatkin olivat sitä mieltä, ettei kannata mennä seikkailemaan Hunnebergin vuorelle, tuskin 
pikkuteitä olisi edes aurattu. 
 
Pääsiäisen aikoihin Abraham ja Madelene olivat Marcellon luona kylässä. Siellä oli myös Josef 
Larsson. Abrahamia vitutti, kun koulukiusaaja veljeilee parhaan kaverin kanssa. Tietenkään hän ei voi 
päättää kenen kanssa Marcello kaveeraa mutta tämä olisi voinut kohteliaasti järjestää Josefille toisen 
vierailupäivän koska tietää varsin hyvin, ettei Abraham pidä Larssonin naamakertoimesta. Vaikuttaa 
siltä, että Josef on se, joka määrää kaapin paikan. 
Mitä Abraham ei tiedä, että Josef on biseksuaali ja on hieman ihastunut Marcellon pedanttisuuteen, 
nynnymäisyyteen sekä tämän pyöreisiin silmälaseihin. 
 
Josefilla on paksut kulmakarvat ja on melkoinen lihaskimppu. Hänen olemuksensa hätkähdyttää.  
Nyt pääsiäisenä Josef alkoi vittuilla Madelenelle pikkuasioista, jolloin Maddella paloi käämit ja antoi 
kunnon korvapuustin Josefille, jolloin tämä poistui paikalta ovet paukkuen ja huusi vittumainen hymy 
huulillaan, että tästä tulee vielä poliisi asia.  



 
Josef Larsson meni suorintatietä Mellerudin poliisilaitokselle tekemään rikosilmoituksen mutta poliisi 
vetosi määrärahoihin, ettei juuri nyt ole aikaa alkaa tarkastella tapausta mutta he lupasivat alkaa tutkija 
juttua syksymmällä. 
Marcello asettui Josef Larssonin puolelle ja tietenkin se ärsytti Abrahamia. Tämä pääsiäisvierailu oli 
täysin pilalla ja ensimmäinen vihansiemen Abrahamin ja Marcellon välille on kylvetty. Aikaisemmin he 
ovat olleet paljon yhdessä. He ovat jopa nukkuneet toistensa luona.  
Marcello on kuljettanut lukemattomia kertoja Abrahamia sähköskootterillaan. Jokaisesta kyydistä hän 
on perinyt pienen maksun koska skootterin lataus maksaa.  
Marcello tykkää kovasti Abrahamin antamasta viihderobotista, jota hän tapaa ylistää Facebookissa. 
Somessa hän fanittaa myös suosittua skandinaavilaulaja, Otto Nokiaa, jonka läpimurtohitit ovat muun 
muassa Gråt inte Afganistan, När jag såg dig sekä Från alla ansikten. 
 
Facebookissa Marcello on nimimerkillä Robot_82 koska on hyvin ujo eikä uskalla käyttää oikeaa 
nimeään. Abraham on Facebookissa nimellä Knasen2. Madelene rohkeasti esiintyy omalla etunimellä. 
Jessica on Facebookissa koko nimellä ja nyt hän loi itselleen rinnakkaisen nimimerkin naamakirjaan, 
joka on Miss_Arrow. Se ei näy sukulaislistoille. Tätä nykyään Facebookissa eri nimimerkeille on omat 
profiilisivut, jotta muun muassa nuoriso pysyisi sivustolla. Moni nuori käyttää Facebookia kuten 
Jessicakin eli on luonut eri henkilöille omat kaverilistat.   
Jessica löysi Facebookista Marcellon ja Josef Larssonin sivut ja lähetti heille kaveripyynnöt, jotta 
oppisi tuntemaan heidät. Hänen mielestänsä ainakin Josef vaikuttaa komealta ja hänen on vaikea 
uskoa, että hän olisi koulukiusaaja. Tätä hän ei uskalla sanoa idolilleen.  
Jessica ei oikein pidä Marcellon ulkonäöstä koska tämä on tyypillisen toimintarajoitteisen näköinen; 
laiha ja pitkäkasvuinen sekä kevyesti rupsahtaneet kasvot, pyöreät silmälasit. Hän ajatteli itse 
mielessään, että Josef ja Marcello voisivat olla varaukkoja.  
Marcellon nimestä Jessicalle tulee mieleen kaksi asiaa; yläasteen aikainen käsityöpedagogi sekä 
makeisjätti Farsanin minttukaramellit, jotka on kääritty raidalliseen paperiin.  
 
Marcello ja Josef ovat saman ikäisiä Abrahamin kanssa eli melkoinen ikäero Jessican suuntaan. 
Jessicaa kiihottaa Josef Larssonin nimimerkki; En_singel_kille. Jessica kirjoitti omalle Facebook 
sivulleen, että on onnettomasti rakastunut ihanaan kastanjan ruskeatukkaiseen työkaveriin ja rakastaa 
tätä koko sydämestä. Kirjoitukseen hän on saanut inspiraation Madelenen sivulta. Madelene näyttää 
olevan profiilikuvan perusteella ruipelomainen ruskeasiilitukkainen, jolla on löysähköt metalliset 
vaatteet. Kuvassa ei näy koko kehoa eli Jessica olettaa tämän olevan lihaksikas.  
Pian Jessican Facebook sivut alkoivat pursuta rakkautta. Tietenkään sukulaislistoilla olevat henkilöt 
eivät näe hänen rakkausbuumiaan.  
 
Eräänä työpäivänä Abraham pyysi Jessicaa seuraksi kodinkoneliike Lore Purchaseen, joka sijaitsee 
keskustassa Unionsgatanilla. Abrahamin oli tarkoitus ostaa robotti imurin pölypusseja mutta osto 
osoittautui mahdottomaksi koska jätkä ei muistanut millaiset pölypussit käyvät hänen robotti-imuriinsa. 
Kumma kun mikään ei kehity, kun kautta aikain imurien pölypusseissa on järjettömät omat standardit, 
kuten Abraham sanoi myyjälle.  
Hän soitti tyttöystävälleen, jos tämä tietäisi mutta turhaan; tämä ei muistanut sarjanumeroa. Siispä 
töiden jälkeen Abraham kävi äidin kanssa ostamassa pölypussit.  
Jessica ei tiedä, että Unionsgatanilla, melkein Lore Puschasea vastapäätä, asuu Elliott Örjansson, 
joka parhaillaan on suunnittelemassa muuttoa omaan asuntoon, Jaktstigenille, joka on kivenheiton 
päässä Kraftverket-talolta. Silloin hänen työmatkansa pitenisi mutta hän on tottunut kulkemaan 
potkulaudalla tai bussilla, ainakin toistaiseksi.  
 
Eräänä työpäivänä robottihuoneessa Jessica esitteli Abrahamille suositun skandinaavitrubaduuri Anna 
Bandin biisejä, jotka hänellä on takkipuhelimen musiikkisoittimessa.  
Anna Bandin läpimurtohitit ovat muun muassa Hed, I parken sekä Den rastlöse killen. Kaikki kappaleet 
Anna Band säestää itse nestekaasukitaralla samalla kun laulaa yksinkertaisella sävelellä mutta hänen 
lauluissaan sanat ovat tärkeät, tosin niissä on liikaa kertosäkeitä mutta silti moni mielellään kuuntelee 
hänen laulantaansa. Moni olettaa, että kyseessä olisi yhtye mutta näin ei ole vaan laulajattaren 
sukunimi on Band.  
Hän on kotoisin Lilla Edetin kaupunginosasta nimeltä Hed, josta hän laulaa nimikkobiisissään. 
Laulussa hän laulaa kuinka nuoruudessa hän on sammuttanut katuvalolyhtyjä sekä nykyään koiraa 
ulkoiluttaessa kiipeää mäelle ja katsoo uinuvaa kaupunginosaa.  
Abraham ihastui kappaleeseen nimeltä Den rastlöse killen koska siitä hänelle tulee mieleen Marcello.  



Jessica kopioi kyseisen kappaleen Bluetooth -toiminnolla Abrahamin takkipuhelimeen. Abraham oli 
intoa täynnä, kun sai näin makean biisin ilmaiseksi ja soitteli sitä loppupäivän. Tämä ei olisi onnistunut 
Fix Teamissä. Aivan varmasti hänen takkipuhelimensa olisi takavarikoitu. 
 
Marsin viimeisenä lauantaina Abraham piti syntymäpäiväjuhlat kavereilleen. Hän täyttää 26vuotta 
tulevan viikon keskiviikolla. Kerta varsinainen syntymäpäivä on keskellä viikkoa, niinpä hän järjesti 
juhlat lauantaille. Hän kutsui Jessican, Marcellon sekä vanhan koulukaveri Toven. Luonnollisesti 
mukana oli myös tyttöystävä. Nyt Jessica tapasi ensimmäisen kerran Madelenen ja aluksi häntä 
jännitti, jos tämä olisi aggressiivinen, kun hän on ihastunut tämän poikakaveriin ja varmasti Abraham 
on kertonut kaiken hänestä, mutta Madde oli erittäin rauhallinen ja kehui Anna Bandin biisejä ja kysyi 
jos Jessicalla olisi enemmän kappaleita. Hän lupasi kopioida heille lisää. 
 
Abraham ei osaa vielä aavistaa, että tämä on viimeinen kerta, kun Marcello on kylässä sillä heidän 
välinsä viilenevät lopullisesti noin kuukauden kuluttua. Hän ei myöskään osaa aavistaa millainen 
rumba alkaa keskiviikosta lähtien. 
 
Jessica antoi Abrahamille lahjaksi 50 globalin setelin, aivan liian iso raha, noin 500 euroa.  
Marcello kauhisteli, kun tämä hassu blondityttö antoi näin paljon rahaa. Jessica ei osannut ajatella 
loogisesti. Hän ajatteli vain, ettei kympin seteli mihinkään riittäisi. Jos hän aavistaisi mitä tuleman 
pitää, niin silloin ei olisi antanut näin arvokasta synttärilahjaa. Rahalahja siksi kun Abraham oli 
sanonut, ettei halua rihkamaa eikä kukkia, siispä Jessicalla ei ollut muuta vaihtoehtoa. Järjen mukaan 
hänen olisi tullut antaa pienempi summa. 
 
Synttärivieraat istuivat Abrahamin keittiössä syöden kermakakkua, jonka tämän äiti oli leiponut.  
Keittiö on hyvin sotkuinen; tiskipöydällä lojuu melkoinen tiskivuori sekä paljon vanhoja kirjekuoria, 
vanhoja kuivuneita rieskalaatikoita ja tyhjiä juomapurkkeja. Jessicaa oksetti ja ajatteli, että toivottavasti 
aterimet olisi kunnolla tiskattu, ettei tulisi vatsatautia. Myös Marcelloa ällötti Abrahamin sikolätti, kun 
itse on pedantti. 
 
Jessica huomasi, että Madelene on oikea pelinarkomaani. Olohuoneessa hän pelasi datapukuun 
pukeutuneena Zbox peliä, jossa pitää tunkeutua johonkin kellariin ja hakea mystinen vihkonen jonkun 
lihavan ukkelin reviiriltä. Madelene joutui keskeyttämään pelaamisen koska Abraham tahtoi näyttää 
synttärivierailleen koko perheen elokuvan nimeltä Caroline in Toffee Factory, jossa päähenkilöltä 
lohkeaa hammaspaikka, kun sattuu puraisemaan sitkeää toffeeta niin, että tämä joutuu menemään 
hammaslääkäriin. 
Leffan aikana Jessica salaa käynnisti takkipuhelimensa multimediakameran. Kameran linssi on rinnan 
korkeudella. Linssin vieressä on kaksi filmauksen merkkivaloa.  
Jessica filmasi pienen pätkän, kun Abraham, Marcello sekä Tove rötköttivät ruskealla divaanilla. 
Madelene mökötti makuuhuoneessa, kun ei saanut pelata loppuun.  
Abraham näki takkipuhelimen kameran merkkivalot, muttei arvannut, että filmaus oli käynnissä ja 
sanoi: ”Haha, näen kaksi pyörivää valolamppua rintasi kohdalla!” Jessica naurahti: ”Asså, katsot 
minun daisareita, Sicket folk!” Abraham ei osannut aavistaakaan, että filmaus meni suoraan 
videosivusto Stenig Playhin.  
Myöhemmin kotona Jessicaa nauratti makeasti työkaverin tallentunut kysymys kahdesta punaisesta 
valosta, jotka pyörivät. Hän kopioi filmauksesta Abrahamin puheen ja tallensi äänipilvipalveluun, jotta 
nettikaveri kuulisi idolin puheäänen. Tietenkään filmaus sekä ääninäyte eivät ole saatavilla sukulaisille.  
Hänellä on yhä tallessa Lenan kanssa äänitetyt hassutukset.  
 
Uuden takkipuhelimen Jessica sai syntymäpäivälahjaksi isältä, jonka tämä oli ostanut VGM:n 
henkilöstökaupasta aloitepisteillä, mitä enemmän aloitteita sitä enemmän pisteitä, joita voi käyttää 
henkilöstökaupassa asioidessa. Anders ja Annki kutsuvat henkilöstökauppaa uudeksi E-Storeksi. 
Vanha E-Store on sama kuin työpaikkavarkaus.  
 
Hän osti tyttärelleen Andersen Mobilen uusimman takkipuhelimen. Kyseessä ei ole älytakkipuhelin 
vaan perusmallia, hieman karvalakkimallia parempi.  
 
Samana päivänä, kun Jessica oli Abrahamin synttärijuhlilla, niin sillä välin Anders ja Annki ajelivat 
ympäriinsä laina-autolla, jonka Anders sai koko viikonlopuksi vapaaseen käyttöön. Auto on FHI:n oma 
luksusautomerkki Japanic Premium.  



Jessicalla olisi ollut tarkoitus tulla mukaan autoajelulle mutta työkaverin synttärijuhla pukkasi päälle. Jo 
puolen vuoden kuluttua hän tulee katumaan katkerasti, kun päihtyi tällä tavoin Abrahamista ja alkoi 
veljeillä tämän kanssa, mutta eipä mennä tarinassa tapahtumien edelle. 
 
Maanantaina heti töiden jälkeen Abraham kävi ensimmäisen kerran Jessican luona kylässä. 
Oikeastaan hän kävi tutustumassa Jessican kellarissa olevaan kuntoiluhuoneeseen, sillä hän haluaisi 
päästä eroon läskeistään mutta oikeat kuntosalit ovat aivan liian kalliita.  
 
Tämä oli Jessicalle historiallinen hetki, kun työkaveri tuli kylään. Jessica oli ihan hurmoksissa, kun 
rakas Abraham käveli hänen rinnallaan kohti Älvåsvägen 8 A. He kävelivät suoraan töistä ja tämä oli 
melkoinen ihme Abrahamin suhteen; hän kun on hyvin laiska kävelemään pitempiä matkoja. Nyt hän 
oli innoissaan, kun tyttö oli kehunut, että kellarissa olisi kuntohuone talonasukkaille. Jessie on 
sanonut, että hänen seurassansa myös Abraham voisi treenata. Ensin he päättivät kahvitella ja katsoa 
jonkin leffan. Kotiin lähtiessä he katsoisivat kuntohuonetta. Jessica lupasi kyyditä hänet kotiinsa 
vierailun jälkeen, jota hän jo muutaman kuukauden kuluttua alkaa katumaan.  
Vähän ennen kuin kotitalo näkyi, niin silloin Jessie hetkeksi vetäytyi Abrahamin taakse ja poisti 
silmälasit päästänsä, jotka hän nopeasti sujautti koteloon. Kotelo on hänen povitaskussansa.  
Jessica ei ole tottunut katsomaan silmälasien läpi kotitaloa sekä sisällä omia tavaroitaan, siispä 
ainoaksi vaihtoehdoksi tuli silmälasien poistaminen. Häntä turhaan jännitti, jos työkaveri imettelisi 
syytä rillien poistoon. Juuri silmälasien takia hän ei aikaisemmin ole kutsunut työkavereita kylään. 
Työkaveri ei kiinnittänyt mitään huomiota rilleihin ja rillittömyyteen.  
 
Heti sisälle päästyään Abraham kehui Jessican pientä päätykaksiota ja sanoi, että hänkin haluaisi 
asua näin. Tämä kehu johtuu tietenkin siisteydestä. Lattiat kiiltävät puhtautta. Abrahamin kämppä on 
niin likainen, ettei näe edes korkkimaton väriä. Hänellä ei ole mattoja koska pelkää kompastuvansa 
maton reunaan.  
Abraham ei tiedä siisteyden salaisuutta, että blondin isä käy joka tiistai siivoamassa tämän kämpän. 
Sitä Jessie ei aio missään nimessä kertoa kenellekään, niin rakastunut hän ei voi olla, että kertoisi 
tämän suurimman salaisuutensa.  
Jessica ajatteli itse mielessään, että miksei sitten muuta hänen luoksensa asumaan ja pistäisi poikki 
lesbo-Madelenen kanssa. Hän ei tiedä kuinka reagoisi, jos näin todella tapahtuisi. Todennäköisesti 
hän joutuisi jonkinlaiseen paniikkiin, jos yhtäkkiä joutuisi jakamaan asunnon toisen ihmisen kanssa ja 
sitten joutuisi itse siivoamaan ja pyykkäämään.   
 
Jessica tarjosi nälkäiselle työkaverilleen japanilaista jauhelihapiirakkaa, teetä sekä Forsöran 
lakritsavodkaa. Aluksi hän kysyi, jos valmistaisi jotain kahvijuomaa. Työkaveri vastasi, että hän inhoaa 
kaikenlaista kahvia mutta tee käy hyvin. Jessicalla on aina teepusseja siltä varalta, jos ripuli yllättäisi. 
Teetä hän käyttää ripulilääkkeenä, jotta vatsa kovettuisi. 
 
Jessica esitteli työkaverilleen hyvin varustettua baarikaappiaan, jonka ovessa on hassu mutta 
rasistinen kyltti; Kielletty toimintarajoitteisilta. Abraham ei reagoinut tähän keltaiseen syrjivään 
suorakaiteenmuotoiseen kylttiin, sillä hän on liian yksinkertainen. Hän ymmärtäisi kyltin sanoman, jos 
joku sen hänelle kertoisi. Tietenkään rakastunut Jessica ei sellaista tee, kun tietää idolinsa olevan 
toimintarajoitteinen. Hänen tursaketutkansa ei juuri nyt toimi. Rakkauskänni on rikkonut tutkan.  
 
Jessica otti baarikaapista Forsöra lakritsavodkapullon ja kysyi työkaveriltaan, jos tämä ottaisi snapsin. 
Abraham hihkaisi iloisella äänellä: ”Mikä ettei!” ja kulautti pienen snapsilasin kerralla tyhjäksi, jonka 
Jessie oli täyttänyt ääriään myöten täyteen, sillä innostuessaan hänen on vaikea huolellisesti keskittyä 
täyttämään lasin. Sama koskee myös kahvin kaatamista kuppiin. Monesti isä tapaa vitsailla, että taitaa 
hienomotoriikka reistailla. Jessica itse ei ottanut snapsia sillä hän oli luvannut kyyditä työkaverinsa.  
Sitten he katsoivat jämtlantilais-komedian nimeltä Pojke, du är en stjärna! Leffa kertoo nuoresta 
pojasta, joka haaveilee laulajan urasta mutta hänen vanhempansa haluaisivat hänestä 
lääkäriteknikon. Poika ei halua sairaanhoitoalalle koska mieluummin rallattelisi hassuja 
huumorirallatuksia. Abrahamista leffa oli sikamakea. Hän ihmettelee, kun ei aikaisemmin ole tullut sitä 
katsottua. Se voi johtua siitä, kun leffa on Jämtlandin murteella sekä Madelene ei pidä 
draamakomedioista. Hän on hulluna fantasia- ja kauhuleffoihin sekä Zbox peleihin.  
 
Abrahamia huvitti, kun Jessican luona jokaisen viihdelaitteiston valikkokieleksi oli laitettu joko 
esperanto tai Jämtlandin murre. Abraham on tottunut, että valikkokielet ovat joko Skandinavian 
kirjakielellä, englanniksi tai Länsi-Götanmaan murteella. Hän vierastaa esperantoa, vaikka tämän 



keinotekoisen kielen keksijä oli hänen maanmiehensä kauan sitten.  
 
Abrahamin vierailun aikana Jessicaa alkoi pissattaa niin vietävästi, muttei tullut mitään. Se johtunee 
stressistä ja jännityksestä, kun työkaveri on ensimmäistä kertaa kylässä. Hän pystyi pidättämään koko 
leffan ajan ja sitten vielä pidättää autolla ajaessa.  
 
Autolle mennessä Jessica esitteli kuntohuonetta, joka on keskimmäisen rapun alapuolella. Auto on 
talon toisessa päädyssä.  
Kuntosali on tarkoitettu talon asukkaille. Jessica sanoi, että hänen seurassansa Abrahamkin voisi 
treenata. Kuntohuoneessa on tietokoneistettu kuntopyörä, nyrkkeilypussi, pingispöytä sekä muutama 
puntti.  
 
Pingispöytä huvittaa Jessicaa koska 2980-luvulla isä oli saanut joltain työkaverilta ilmaiseksi 
pingispöydän ja laittanut sen entisen talon autotalliin, jotta tyttäret voisivat pelata.  
Viikkoa ennen joulua, kun Anders oli ostanut sianpuolikkaan ja sai loistoidean paloitella sen 
autotallissa pingispöydän päällä, kun se näytti sopivan kokoiselta. Pöytään tuli melkoisia koloja, joista 
Janina jaksaa silloin tällöin vitsailla. Anders puolestaan on monesti vitsaillut, että joku päivä kävisi 
Älvåsvägenin kuntohuoneen pingispöydällä paloittelemassa sianruhon.  
 
Abraham innostui kuntohuoneesta ja päätti alkaa treenata joka maanantai-iltapäivä heti töiden jälkeen. 
Sinne kävellessä saisi liikuntaa. Hän ei osaa aavistaakaan, ettei salipäivästä tule mitään.  
Jonkin aikaa kuntohuonetta katsottuaan he menivät autolle. Abraham ihasteli Jessican uutuuttaan 
kiiltävää Hyundai iRexiä, vaikka hänen vanhemmillansa on melkein samanlainen mutta 
sisarmerkkinen Kia Kerzi. 
 
Jessica ei osaa aavistaakaan kuinka monta kertaa vuoden aikana joutuu kuskaamaan Waliczekia 
sinne tänne. Nyt hän kyyditsi työkaverinsa ensimmäisen kerran Sunnanvindsvägenille, vaikkei sinne 
olisi pitkästi kävellä, mutta Abraham on laiskapötkylä niin mikäs teet.  
Kyyditsemisestä Jessica on haaveilut jo ennen kuin sai ajokortin, että voisi kyyditä koulukavereitaan 
mutta sitä hän ei ehtinyt tehdä, kun lopetti lukion ennen kuin oli saanut ajokortin. Nyt hän on intoa 
täynnä, että ylpeänä voisi kyyditä ajokortitonta työkaveriaan eikä osaa aavistaakaan, että pian 
työkaverilta pääsee mopo käsistä.  
 
Autossa Abraham kysyi leikillään: ”Jessie, voisitko ajatella tarjota vodkasnapsin Larsille?” johon tämä 
naurahti: ”Haha, niin hauskaa ei sentään pidä olla, entä itse, voisitko ajatella tarjota snapsin 
Fredrikalle?” Abraham nauroi mahakippurassa ja vastasi samoin.  
Jessica jätti Abrahamin niin lähelle kotiovea kuin mahdollista. Hän asuu pitkulaisen kolmikerroksisen 
talon keskimmäisessä rapussa Sunnanvindsvägenin perällä. Taloa vastapäätä on Björndalenin kirkko.  
 
Heti sisälle päästyään Abraham sai siivousvimman ja pisti tuulemaan. Hän ajatteli, että kylläpä siinä 
lakritsavodkassa oli ytyä, kun siitä sai tällaisen energiapotkun. Hän siivosi asuntonsa ihan itse ilman 
robotti-imuria. Taustamusiikiksi hän valitsi Anna Bandin kappaleen. 
Tiistaina töissä hän kiitteli snapsista ja sanoi, että se lakritsajuoma antoi todellisen energiapotkun, kun 
jaksoi siivota koko asunnon ilman robotti-imuria. Tämän hän sanoi myös Androidille tiistaikävelyllä. 
Usein tiistaikävelyillä Abraham vaatii Androidia pitämään häntä kädestä, jotta saisi tukea tai muuten 
hän alkaisi muistuttaa lonkkaviastaan. 
 
Tiistai-illalla Jessica lähetti syntymäpäivä onnitteluviestin Abrahamin Facebook sähköpostilaatikkoon. 
Hän liitti viestiin paljon punaisia sykkiviä sydämiä ja kirjoitti; Minä rakastan sinua koko sydämestä… 
Harmi kun Abraham ei käynyt netissä ennen merkkipäiväänsä. 
Jessica ei osannut aavistaakaan, että millainen hullunmylly on alkamassa. Jos aavistaisi niin ei olisi 
lähettänyt tätä rakkaussävytteistä onnitteluviestiä. 
Toinen Aprillia, keskiviikkoaamulla, hän lähetti vielä yhden synttärionnittelun suoraan Abrahamin 
takkipuhelimeen, joka on merkkiä Samsung AW.  
Abraham oli hyvillään, kun sai tältä hassulta blondilta onnitteluviestin syntymäpäivän aamulla ja se 
sattui olemaan päivän ensimmäinen viesti.  
Hän ei osaa aavistaa, että millaisissa merkeissä työpäivä päättyisi.  
Jessica oli rakkauskännissä, vaikka jätkä on jo kihloissa. Hän ei pystynyt ajattelemaan loogisesti. 
Tavallisesti hän on hyvin järkevä nainen, mutta rakastuneena hyvin impulsiivinen. Oli suoranainen 



ihme, että Johan Janssonin aikaan hän pystyi salata tunteensa, tai ainakin niin hän olettaa.  
 
Abrahamia juhlistettiin työpäivän viimeisellä kahvitauolla. Jessica tekaisi paperilappusesta Puolan 
lipun ja teippasi sen pöytälipputankoon Eurooppa-lipun rinnalle. Sitten kaikki, paitsi synttärisankari, 
nousivat seisomaan ja lauloivat sen hyvin tunnetun onnittelulaulun; Ja må han leva, ja må han leva 
hundra år till… När han levat, när han levat så ska han skjutas, så ska han skjutas skottkärran fram! 
Kohdassa Skjutas Jessica tapaa leikillään pidellä sormiaan pistoolimaisesti esillä koska sana 
tarkoittaa molempia; ampua ja työntää. Tietenkään hän ei halua ampua idoliaan. 
 
Laulun jälkeen Android antoi Abrahamille lahjan, joka on rahoitettu työpaikan lahjakassasta.  
Joka kuukausi jokainen duunari maksaa kaksi globaalia. 
 
Abraham sai työkavereiltaan hopeisen kaulaketjun, jonka oli valmistanut Alternativ gruppen ryhmän 
hopeaseppä. Alternativ gruppen sijaitsee Tvåstad helpoa vastapäätä. Sinne pääsee sisäkautta sekä 
ulkokautta. Useimmiten ryhmän duunarit tulevat ja menevät suoraan ulkokautta. Ryhmässä on useita 
pienempiä sisäisiä ryhmiä kuten esimerkiksi hopeaseppä. Hopeaseppänä on tukevahko Jill 
Andersson, erittäin vekkulimainen pimu joka mielellään kutittelee ihmisiä selästä. Hän tekee hienoja 
koruja elektroniikkaromuista.  
Kaulaketju oli Abrahamille todella mieluinen koska on aivan hulluna korujen perään, varsinkin 
sellaisten korujen, joita ei ole muilla.  
 
Kahvitauon lopulla, kun ensimmäiset duunarit alkoivat valmistella kotiinlähtöä ja kahvihuoneessa oli 
melkoinen hyörinä. Pöydän ääressä istui yhä muutama henkilö, joista muutama oli Android, Jessica ja 
Abraham. Jessica kertoi, että illalla hän käy vanhempiensa luona kylpemässä kylpysaavissa. Android 
vitsaili pöydän takaa: ”Minä tulen kateelliseksi!” ja rallatteli muinaisen Nanne Grönvallin biisiä.  
Abraham leikillään kysyi, että voisiko hän tulla kylpemään, johon Jessica: "Mjaa, mikä, ettei… 
varsinkin jos olisit mun poikakaverini!" ja samassa moiskautti poskipusun Abrahamin vasempaan 
poskeen. Abraham meni hämilleen eikä osannut sanoa mitään. Häneltä pääsi naurun purskahdus, 
jolloin Jessica oletti hänen ilahtuneen ja pian saavansa munaa. Hän ei osaa aavistaakaan tulevasta 
kylmästä sodasta. Jessican onneksi Android näki kaiken, jotta tarvittaessa voisi olla tukena.  
Android ei sanonut mitään vaan tarkkaili tilannetta. Aikaisemmin, muutamaa päivää aikaisemmin, hän 
oli kahden kesken sanonut Jessicalle, että hänen mielestänsä Abraham sopisi hyvin hänelle. Nyt hän 
alkaa olla eri mieltä, kun näki Abrahamin nolostuneen. Jessica ei sitä hiffannut.  
 
Jessica lähti hyvissä mielin kotiin ja itse mielessään hoki; Yes, Yes, kohta tämä tyttö nussii! 
Android tarkkaili Abrahamia, joka selvästi oli allapäin ja hämillään. Tavallisesti tämä oikein pursuaa 
intoa. Nyt Abraham ei paljoakaan puhunut, ei edes Tvåstad helpon työharjoittelija Elvis Västlundille, 
kun häpesi poskipusua. Hän ei ollut varma, että näkikö Elvis pussaamisen. 
 
Abrahamin onneksi seuraava päivä on lyhyt työtorstai, jolloin hän ei tule työpaikalle, kun aamupäivällä 
tulee kunnan siivousapu. Onneksi maanantaina oli siivonnut kämppänsä, ettei siivousavun teknikko 
saarnaisi, ajatteli Abraham samalla, kun könkkasi rinnettä ylös kohti kotikatuaan. Mitä enemmän hän 
ajatteli poskipusua, sitä enemmän happamuus valtasi pään.  
 
Torstaina Jessica sattui sanomaan Androidille, että varmasti Abraham ilahtui suukosta, johon tämä 
päätään puistellen: ”Nää, pelkäänpä pahoin, että se otti siitä nokkiinsa, sillä poskipusut voivat olla 
hyvin arkoja asioita. Jos haluat, niin huomenna voimme kolmistaan keskustella tapahtuneesta.” 
Jessica oletti, että töiden jälkeen puhelinsoitolla asia järjestyisi mutta siinä hän oli yllättävän väärässä. 
Andreas-Karl Andersson oli oikeassa, sillä eilenhän Abraham lähti kotiin hyvin allapäin.  
 
Kotona syönnin jälkeen Jessica innoissaan pirautti idolilleen siinä toivossa, että onnistuisi selvittämään 
mahdollisen sotkun, jonka eilen oli aiheuttanut. Abraham vastasi kuivalla äänellä: ”Fitta, mä en halua 
puhua kanssasi!”, ja sulki puhelun. Jessican sydän hyppäsi kurkussa asti ja talven aikana käydyt 
ihanat keskustelut sekä maanantainen vierailu alkoi pyöriä filminauhan lailla hänen silmissänsä. 
Kummallinen reaktio, kun tavallisesti hän on tottunut olemaan omissa oloissaan mutta ykskaks tuntee 
hylätyksi.   
 
Pian Abrahamilta tuli tekstiviesti; Tapahtuneesta seuraa allergioita ja siitä saat olla saakelin varma. 
Jessica vatuloi kuumeisesti sanaa allergioita. Mitä hän tarkoitti sanalla allergioita? Aiheuttiko pusu 
jonkin allergisen reaktion vai oliko hänellä jokin tarttuva ihosairaus tai sitten jätkä ryhtyisi 



väkivaltaiseksi, pohti Jessica. Varmuuden vuoksi hän pesi huulensa, vaikka eilen illalla oli kylpenyt 
kylpysaavissa. Sitten hän hiffasi, että ilmeisesti jätkä tarkoitti jälkimmäistä. Häntä alkoi huolestuttaa, 
että tuleeko turpiin. Keneltä? Madelene vai Abraham itse? Jessicalta pääsi avoin itku. Hän kirjoitti 
vapisevin sormin vastausviestin, ettei moinen tule toistumaan ja se oli pelkkä synttärisuukko. Lisäksi 
hän pyysi vilpittömästi anteeksi.  
 
Sitten hän lähti tavanomaiselle kauppakierrokselle, kuten hänellä on tapana tehdä lyhyinä torstaisin.  
Hän tapaa käydä Velandan M-Marketissa, joka avasi vuosi sitten ensimmäisen Tvåstadin 
myymälänsä. M-Market on halpahintaruokakauppa, jossa on usein hyvin sotkuista; pakkauslaatikoita 
lojuu siellä täällä.  
 
M-Marketia vastapäätä on Global Mirakel myymälä, joka äskettäin muutti keskustasta Velandaan 
koska siellä vuokrat ovat alhaisempia. Toinen syy muuttoon oli tilojen uudelleen järjestelyt Luna 
Gallery kauppakeskuksessa, nimittäin kiinteistössä aloittaa piakkoin nyrkkeilyravintola Buddy’s Fist. 
Suurin osa myymälöistä joutui evakkoon. Jessicaa ottaa pattiin, kun nyrkkeilyravintola vei 
suosikkikaupan tilat ja nyt myymälä on kaupungin toisella puolella, automatkan päässä. Joka kerta kun 
hän käy M-Marketissa, niin silloin samalla piipahtaa Global Mirakelissa.  
Global Mirakelin takana on mäenkukkula, jonka päällä on skientologikirkon second-hand tavaratalo.  
 
Muutaman kerran Jessica on tavannut Global Mirakelin kassa-automaatilla Maritin, joka iloisesti 
tervehtii häntä. Joka kerta Jessica tapaa kysyä, jos olisi vapaita työpaikkoja. Hän on alkanut katua, 
kun lopetti tukkuvarastolla ja sitten joutui Daily Activity helvettiin. Marit tapaa vastata, ettei ole yhtään 
vapaata paikkaa, sillä firmalla menee huonosti. Tietenkään sitä hän ei kerro, kun firman talousasiat 
ovat sisäpiiritietoa.  
Ehkä Jessica ei olisi saanut ansiotyötä, jos olisi päättänyt jatkaa tukkuvarastolla mutta kuinka kauan? 
Sitä kukaan ei tiedä. Ehkä muutamaksi vuodeksi olisi ollut töitä. Todennäköisesti hän olisi ollut pelkkä 
palkaton harjoittelija.  
 
Jessica on joskus pohtinut, jos nyrkkeily olisi hänen lajinsa mutta huonona puolena on turpiin saanti 
niin, että hampaat olisivat vaarassa. Golf olisi rauhallisempi harrastus mutta hän ei tunne ketään 
golfrintamalla. Harmi vaan, kun hän ei tiedä, että Fredrika sekä kahvilan jätkät harrastavat golfia. Nyt 
kun hän on rakastunut Abrahamiin, niinpä hän ei näytä minkäänlaista kiinnostusta muita työkavereita 
kohtaan.  
Jos hän tietäisi, että Fix Teamissä työskentelee ihka elävä Nisse, joka golfaa kahvilan jätkien ja 
Fredrikan kanssa torstaisin, niin aivan varmasti hän vinkuen aloittaisi golfaamisen ja unohtaisi 
ankkamaisesti vaappuvan Abrahamin.  
 
Kotiin mennessä Jessica käväisi Sunnanvindsvägenillä yrittämässä Abrahamin luokse pyytämään 
anteeksi livenä, mutta jätkä ei ollutkaan kotona. Kerta kukaan ei avannut ovea, niinpä hänelle tuli 
ajatus, jos jätkä ei suuttuneena halua avata ovea, niinpä hän lähetti tekstarin ja kysyi, että onko hän 
kotona. Abraham vastasi, että hän on Madelenen luona Mellerudissä. Jessica ei tiedä tarkkaa 
osoitetta, niinpä hän meni kotiin itkukurkussa, kun väkisin mieleen tulee ihanat muistot talven ajalta 
sekä treenisuunnitelmat. Abraham oli myös luvannut käydä hänen kanssansa M-Marketissa ostoksilla.  
Nyt vaikuttaa siltä, että jätkä mieluummin haluaisi muotoilla Jessican pärstän uuteen uskoon, ajatteli 
hän. Tuskin hän saisi turpiin, kun Abraham on aivan liian kiltti mutta toisaalta suuttuneena saattaisi 
ottaa nyrkit esiin. Ehkä myös Madelene saattaisi kopsauttaa hampaat, kuten Jessica itse mielessään 
vatuloi. Hän ei voi keventää sydäntään kenellekään. Ehkä Johanna Kiviselle mutta harmi vaan, kun 
tytöllä on vääränlainen nimi; melkein Johanne-vainaan kaima, pohti Jessica. Muuten hän tykkää 
ulkonäön perusteella tästä todellisesta kaksoisolennostaan. Hän mieluummin itse mielessään kutsuu 
Johannaa sukunimeltä, kun etunimestä saa assosiaatioita Johanneen, valekaksoisolentoon.   
Jos eilen kahvipöydän ääressä ei olisi ollut muita, niin todennäköisesti Jessica olisi saanut 
korvapuustin eikä se olisi ollut mikään kanelipulla. 
 
Global Mirakelista Jessica tapaa ostaa halpoja tuoksu öljyjä, joita hän tapaa ripotella omassa 
rappukäytävässä, jotta olisi miellyttävämpi tulla kotiin sekä tuoksu houkuttelisi skandikarjuja.  
 
Ehkä alakerran Magnum kiihottuisi ja unohtaisi muutaman vuoden takaiset örinät ja tulisi lempimään. 
Näin Jessie tapaa usein itse mielessään vatuloida.  
 
Nyt Jessica kuumeisesti miettii, että kuinka löytäisi uuden jätkän, jota saisi vapaasti pussata. Se olisi 



vaikeaa koska hänellähän ei ole kokemuksia kavereista, saati poikaystävistä. Jonkinlaista vetoa hän 
tuntee tuntematonta Johannaa kohtaan, muttei uskalla ottaa yhteyttä. Yhteystietoista ei ole pulaa. 
Niitä on videosivusto Kivinen Areena pullollaan. Jokaisen videoruudun vieressä on Johannan 
sähköpostiosoite.  
 
Jessica tuntee jonkinlaista ylpeyttä, kun oli uskaltanut antaa poskipusun, todella uskaliasta pussata 
kihloissa olevaa jätkää. Ajatella jos olisin uskaltanut pussata taannoista Jack Palmgreniä, ajatteli hän. 
Hän päätti joku kerta kertoa tästä Lenalle sekä nettikaverilleen.  
 
Muutaman kerran Jessica on ottanut töihin mukaan oman tuoksuöljypullonsa ja vaivihkaa ripotellut 
öljyä ympäri Tvåstad helpoa. Joka kerta Android on tarkistanut Signe-Olgan huoneesta, ettei hänen 
tuoksu öljyihin ole kajottu. Ne ovat salaisessa lukitussa paikassa. Android ei tullut ajatelleeksi tarkistaa 
Jessican taskut, vaikka koko nainen tuoksui vahvasti tuoksu öljyltä. Hän yritti sulkea kunnolla 
tuoksuöljypullon korkin, mutta silti haju tarttui pullon etikettiin sekä hänen sormiinsa.  
Totta kai Android epäilee Jessicaa, muttei jaksa alkaa pauhata, kun on tärkeämpiäkin hommia. Hän on 
yhä ryhmän ainoa ohjaaja. Sijaisohjaajat eivät osaa kaikkea.  
Android tykkää kovasti Jessicasta, kun tällä on aina niin hyviä oivalluksia ja osaa luoda moniulotteisia 
kertomuksia.  
 
Billy Andersson on palannut lomalta ja jatkaa sijaisohjaajana, kunnes löydettäisiin Johan Janssonin 
seuraaja. Todella harmi, kun Jessica alkoi rakastua Johaniin, on Android monesti itse mielessään 
ajatellut. Nyt sama nainen on rakastunut työkaveriinsa, duunariin, jota myös kutsutaan osallistujaksi.  
Rakastuminen ei ole rikos, kunhan vain osaa pitää näppinsä kurissa. Ihme kyllä Jessica malttoi olla 
pussaamasta Johania. Todennäköisesti Johan olisi sietänyt poskipusun ja ehkä kahden kesken olisi 
nuhdellut, ettei saa pussata varattuja miehiä. Ehkä Johan ei olisi reagoinut lainkaan pusuun. 
Abrahamin vahva reaktio johtuu tietenkin hänen toimintarajoitteestansa.  
 
Kauppakierroksen jälkeen kotona Jessica tapaa kuunnella vastaperustettua skandinaavista 
Schlagerradiota, joka soittaa skandinaavista iskelmää. Radioaseman omistaa mediakonserni  
Tidnings AB, joka julkaisee myös iltapäivälukulaitelehteä Kvällstidning, jota voidaan pitää 
Aftonbladetin ja Aftenpostenin manttelinperijänä. Kilpaileva skandinaavinen iltapäivälukulaitelehti on 
nimeltä Kvällsbladet, joka on Expressenin jälkeläinen.  
Kvällsbladetin omistaa Allan Media, sama yhtiö, joka omistaa tv-kanava RTV4:n sekä on osallisena 
yhteiseurooppalaisessa ATV3:ssa.  
Schlagerradiolla on useita alueellisia lähetyksiä. Taalainmaan Schlagerradion yhteistyöradio on 
nimeltä Schlager Rex, jossa on lauantaisin suosittu toivekonsertti Lördagsdans.  
Stenigit tapaavat kuunnella Schlager Rexin lauantaitanssia, vaikka sen juontajat ovat kielivammaisia, 
kuten Anders tapaa sanoa.   
Schlager Rexin omistaja on Linus Matjes, joka usein juontaa Lördagsdansia. Hänen nimestänsä 
Jessicalle tulee mieleen taannoinen ABC-huoltamon harjoittelija Linus Andersson.  
 
Monet Schlagerradion iskelmät sopivat hyvin Jessican vallitsevaan kaihomieliseen tilanteeseen koska 
monet kappaleet kertovat surumielisistä rakkaussuhteista. Tällä hetkellä Schlagerradion soitetuimmat 
hitit ovat muun muassa Sergei Plogaren Tråden brinner, Zanette Stefanin Två träd, Winston 
Stålnacken Öm beröring. Listalla on monta viikkoa ollut tanssiyhtye Nattfågelin Preussen röd, josta 
Jessicalle tulee mieleen Abrahamin punainen pusero, joka hänellä oli yllään pussaushetkellä.  
Lähes jokaisessa iskelmäkappaleessa vaikuttaa olevan joitakin assosiaatioita Waliczekiin, ajattelee 
Jessica. Eräässä kappaleessa lauletaan kalastajattaresta ja tämän ukosta, josta Jessicalle tulee 
mieleen Abraham ja Madelene. Hän ajattelee, että Madelene voisi olla kalastajatar ja he asuisivat 
Gdanskin ulkopuolella merenrannalla. Toinen Schlagerradion soitetuimpia kappaleita on Lara Fogden 
Farliga överraskning, josta juuri nyt Jessicalle tulee mieleen eilinen poskipusu, joka vaikuttaa olevan 
todella vaarallinen yllätys.  
Autossa Jessica kuuntelee useimmiten Radio Pooliaa mutta kotona radiossa pauhaa Schlagerradio. 
Tidnings AB omistaa myös skandinaavisen tv-kanava Fyranin, joka on alkanut kaappaamaan RTV4:n 
suosittuja ohjelmia kuten esimerkiksi Idolsin, josta on tullut monivuotinen perinne kaupallisilla tv-
kanavilla.  
Muutama vuosi sitten lähetettiin RTV4:n viimeinen Idols, jonka voitti mustatukkainen Hans Bacardi, 
joka on kotoisin Eurocitystä. Ennen laulajanuraa hän on ollut trukkikuskina Eurocityn 
matkakeskuksella. Viimevuonna hän edusti Skandinaviaa Euroviisuissa kappaleella I Leave you 
alone! Tätä nykyään laulukilpailu järjestetään joka vuosi Gotlannin saarella, ettei voittajan tarvitse 



järjestää kalliita viisuja. Eteläiseen Gotlantiin on rakennettu viisukylä hotelleineen sekä suuri 
viisuareena. Näin Euroviisut ovat tulleet halvemmiksi, kun ei tarvitse joka vuosi uudelleen rakentaa 
esiintymispaikkoja.  
 
Vuonna 3006 Euroviisut voitti karjalalainen hevibändi Herra hyvin rajulla mutta humoristisella 
hevibiisillä. Jotkut asiantuntijat väittävät kappaleen olevan plagiaatti muinaisen Lordin 
Euroviisukappaleesta mutta bändi kiistää plagiointi syytökset.  
 
Alkuillasta Jessica katsoi itkuisilla silmillään tv-sarjaa Storgatan, joka on kuvattu Tvåstadissa, 
samannimisellä kadulla, Strannan kaupunginosassa.  
Stranna on muinaisen Trollhättanin ydinkeskusta-alue. Kuntafuusion yhteydessä päätettiin nimetä 
Trollhättanin entinen keskusta Strannaksi, jotta vältyttäisiin ääkkösiltä ja toiseksi Strannahan on 
alueen alkuperäinen nimi kauan sitten, ennen Trollhättania. Oli luonnollista ottaa alkuperäinen nimi 
uudelleen käyttöön, kun nimi on lyhyt ja ytimekäs.  
Kaavailtiin myös nimetä entinen Vänersborgin keskusta kaupungin entisellä nimellä, Brätte mutta 
silloin olisi jatkunut ääkkösongelma, niinpä alue Vänern-järven etelärannalla nimettiin Wenersborgiksi, 
joka on Vänersborgin vanha kirjoitusasu. 
 
Storgatan-sarja alkoi vuonna 2995 mutta silloin Jessica ei vielä seurannut kanavakolareiden takia. 
Viimevuosina draamasarjojen määrä on vähentynyt. Muutama viikko sitten Jessica tilasi nettikauppa 
TV Shopista video-USB-boxin, joka sisältää Storgatanin kaksi ensimmäistä tuotantokautta.  
Hän aikoo joku viikonloppu katsoa sarjan kaksi ensimmäistä tuotantokautta vanhempiensa luona. 
Sarja kertoo kahden naapurin elämästä. Toinen on keskiluokkainen Backlandin perhe ja toinen on 
työläisperhe Skär. Sarja pyörii kansallisella EBU TV2:lla. Storgatan kestää vain kolme varttia. 
 
Kun Storgatan jakso päättyi, niin silloin Jessica alkoi tutustua useampaan deitti-sivustoon, jotta löytäisi 
sen oikean. Jokaisella sivustolla on ärsyttäviä ominaisuuksia; rekisteröinti on ilmainen mutta viestittely 
maksaa maltaita. Ilmiselvää kusetusta, ajatteli Jessica. Tämähän on kuin prostituutiota, kun 
rakkaudesta pitää maksaa, ajatteli hän. Yhtä hyvin voi chattailla ilmaiseksi Facebookissa, ajatteli 
Jessica. Sitten hän löysi täysin maksuttoman Aerosol Date deitti-palvelun, joka on nettiportaali 
Aerosolissa. Siellä hänellä on jo tili eli tarvitsee vain aktivoida deitti-puolella hakukriteerit.  
Hän huomasi ikäisensä Marcus Kristianssonin. Hän lähetti sähköpostiviestin tälle tuntemattomalle 
Marcukselle, joka näyttää asuvan Mellerudissä.  
Tunnin kuluttua jätkä vastasi ja esittäytyi yksityis-chatissa, että pian hänestä tulee isä mutta varmasti 
yhdessä pärjäisi hyvin. Jessica ei yhtään käsittänyt, että miten niin pärjäisi hyvin lapsen kanssa, jonka 
on tehnyt tuntemattoman naisen kanssa. Jessicaa ei yhtään kiihota tämä punertavatukkainen jätkä, 
jonka entinen tyttöystävä on paksuna. Hän päätti silloin tällöin chattailla Marcus Kristianssonin kanssa 
siltä varalta, jos sattuisi ihme ja ihastuisi. Hän on vakuuttunut, ettei niin kävisi. Yhä hänen mielessänsä 
pyörii Abraham, vaikka tämä on jo kihloissa ja tällä hetkellä erittäin hapan. Ihastus Abrahamiin alkaa 
pikkuhiljaa vaihtua lemmenkrapulaksi. Poskipusu oli käännekohta. Jessie ei osaa aavistaakaan kuinka 
tuskallinen tulee olemaan lemmenkrapula.  
 
Chatissa Marcus kertoi, että hän on siivousrobottiteknikkona Mellerudin Activity Centerissä.  
Hän vakuutti, että he yhdessä selviäisivät tilanteesta lapsen kanssa. Jessicaa epäilyttää ja puistattaa 
ajatuskin, jos Marcuksen entinen tyttöystävä tulisi mustasukkaiseksi. Tämä kuulostaa kummalliselta 
koska eilenhän hän oli mennyt pussaamaan kihloissa olevaa jätkää ja yhtä hyvin Madelenkin voisi tulla 
mustasukkaiseksi. 
 
Jessicasta jätkän punainen tukanväri on häiritsevän epäseksikäs. Hän syttyy ainoastaan vaalea- sekä 
keskivaaleatukkaisiin, mielellään vielä siilikampaus. Hän on kuullut, ettei punatukkaiset pääse 
taivaaseen.  
 
Jessicaa alkoi jännittää seuraava työpäivä, jolloin Waliczek olisi töissä. Hän pohti, että pitäisikö hänen 
hankkia hammassuojukset. Onneksi Android on luvannut järjestää ystävyydenhoitokokouksen.  
 
 
 
 
Perjantaiaamulla, heti töihin tultua Jessica, Abraham sekä Andreas-Karl kokoontuivat kolmistaan 
ohjaajien konttoriin. Kukaan heistä ei osaa aavistaakaan, että tällaisia ystävyydenhoitokokouksia tulee 



olemaan lukematon määrä vuoden aikana. 
 
Jessica pyysi käsisydämellä anteeksi poskipusuaan ja lupasi, ettei moinen tulisi enää koskaan 
toistumaan. Joka kerta, kun hän mainitsi sanan poskipusu, niin Abrahamin silmissä välähti musta 
katse. Jessica päätti itse mielessään, ettei enää koskaan pussaisi tätä jätkää vaan odottaa, jos tämä 
itse oma-aloitteisesti alkaisi suudella. Minä en ainakaan pussaa, ajatteli hän. Hänelle alkoi tulla 
hyväilykammo. Miten nyt saisi poikaystävän, kun ei enää uskalla pussata ja halata, ajatteli Jessie.  
 
Lopuksi Jessica ja Abraham löivät kättä päälle. Abrahamin kädenojennus oli kuin läskinläpsäys. 
Abraham sanoi, että he ovat vain kavereita kaveripohjalta, ei sen enempää ja hän tarvitsee aikaa 
sulattaakseen tapahtuneen. Jessica selitti, että kyseessä oli pelkkä onnittelusuukko eikä mikään muu. 
Hän lisäsi, että tapahtui väärinkäsitys, vaikka työkaveri käsitti tismalleen oikein; poskipusu oli todella 
esileikkiä. Nyt Jessica väittää pusun olleen vain pelkkä onnittelusuukko.  
Abraham sanoi raskaasti huokaisten, että hän toivoo Jessican lieventävän rakkaudentunteitaan häntä 
kohtaan, sillä koko talven ajan hän on huomannut koko tytön pursuavan kirkkaan punaista rakkautta.  
Lisäksi Abraham esitti toivomuksen, ettei Jessica enää viikonloppuisin soittelisi tai tekstailisi. Kaikkein 
vähiten, kun on sairaana. Jessica lupasi ryhdistäytyä. Abraham lupasi olla vain kaveri kaveripohjalta. 
Abraham haluaa Marcellon tilalle uuden kaverin ja Jessie olisi siihen passeli, kun tällä on ajokortti. 
Marcellolla ei ole ajokorttia eli tämän ystävyydellä ei ole mitään hyötyä, ajatteli Abraham.  
Jessicalla on auto eli hyöty-ystävyyttä, ajatteli Waliczekin poika. Maanantainen vodkasnapsi teki 
häneen lähtemättömän vaikutuksen. Kukaan aikaisemmin ei ole tarjonnut viinaa, ajatteli Abraham 
samalla, kun poistui ohjaajien konttorista, jossa on vaalea parkettilattia.   
Poskipusu oli liikaa, jonka Abraham kokee esileikkinä. Kyllä saattaisin antaa blondin pussata, jos olisin 
sinkku, ajatteli Abraham samalla, kun meni katsomaan perjantaileffaa. Toiset duunarit olivat jo 
katsomassa Topsticksin seikkailuja.   
 
Jessica ei oikein ymmärrä omaa reaktiotaan; miksi kiinnyin noin paljon kihloissa olevaan 
toimintarajoitteiseen tursakkeeseen ja sitten vielä pussasin hetken mielijohteesta, ajatteli hän samalla, 
kun poistui konttorista ja suuntasi kulkunsa kohti robottihuonetta. Jessie ei käsitä yhtään, kun ei 
pussannut edes normaalirajoitteista Jack Palmgreniä eikä Johan Janssonia mutta sekosi 
toimintarajoitteisen kohdalla. Hän ei myöskään seonnut Elliottiin kohdalla, vaikka tämä on komeampi 
kuin tämä vaappuva läski-Abraham, ajatteli Jessie. Hän ei myöskään käsitä omaa suremista. Eri juttu 
jos olisi menettänyt pitkäaikaisen suhteen. Hän ei myöskään surrut Johannen murhaa mutta sekosi 
läskikasan edessä. Jessica pohti itse mielessään, että näköjään seura tekee kaltaisensa ja tuleeko 
minusta nyt emätursake, joka heiluttaa velttoa kättä rinnan päällä, ajatteli hän samalla, kun istahti 
robottihuoneen nurkassa olevalle konttorituolille ja käynnisti MBD-tietokoneen. Sitten hän laittoi USB-
porttiin oman data-USB-kalikan, jossa on kertomuksia.  
Viha Olga Lindbergiä kohtaan vahvistuu entisestään. Ehkä pitäisi etsiä Rakel Vistbacka ja antaa uusi 
murhakäsky, ajatteli hän.  
 
Jessica ei halua katsoa perjantaileffaa koska silloin tulisi vain uniseksi eikä sitten iltapäivällä mitään 
jaksaisi tehdä. Hänestä on ihan hullua katsoa leffaa työpaikalla koska sinnehän mennään juuri 
työnteon takia. Kyllä hän liiankin hyvin tietää, että Tvåstad helpo on suojatyöpaikka eikä siellä 
työnteko ole pääasia vaan mielekäs puuha.  
Kieltämättä olisi mukava katsoa leffaa Abrahamin kanssa ja nojautua tämän pehmeää läskimahaa 
vasten, ajatteli hän. Jessica hätkähti ajatuksesta. Miten ihmeessä olen kiintynyt emätursakkeeseen? 
Eri juttu oli ihastuminen normaalirajoitteiseen Johan Janssoniin. Silloinhan pystyin salaamaan ja 
hillitsemään tunteeni, ajatteli hän. Hänelle tuli mieleen, että ehkä Elliott olisi se oikea mutta sitten 
muisti, että myös tämä jätkä on varattu sekä on toimintarajoitteinen. Mitenhän Elliott olisi reagoinut 
poskipusuun, ajatteli Jessica.  
 
Perjantaileffan jälkeen on ruokatunti; tunti ja kolmekymmentä minuuttia, jotta ohjaajilla olisi aikaa 
käyttää Hermania vessassa.  
Iltapäivän Abraham oli ottanut vapaaksi koska hänellä on aika ortopediteknikolla synnynnäisen 
lonkkavian takia. Siitä hän lähes päivittäin jaksaa jauhaa, jotta saisi sympatioita. Ilmiselvä narsisti.  
 
 
Jessica on töissä puoli yhdeksästä kello kolmeen, jotta ohjaajat saisivat hänestä tunnollisen työnaisen 
kuvan ja sitten pääsisi takaisin informationserviceen. Taannoiset käytännönpilat sekä tuore poskipusu 
ovat harmillisia lipsahduksia. Tosin poskipusu ei ole kovin vakava moka mutta se voi antaa ohjaajille 



impulsiivisen kuvan. Hän pelkää kuin ebolaa, että ohjaajat dokumentoisivat tapahtuman tietokantoihin 
niin, että työterapeutit saisivat vääränlaisen kuvan. Hän toivoo hartaasti, ettei poskipusu päätyisi 
tietokantoihin. 
 
Poskipususta Jessica ei pysty puhumaan vanhempiensa kanssa koska he aivan varmasti 
huolestuisivat, että mitä ihmettä se tyttö oikein puuhaa töissä. Hänellähän ei ole tapana halata, saati 
sitten pusitella kotona, niin miksi helvetissä hän tekee sellaista työpaikalla vieraiden ihmisten kesken 
ja kaiken kukkuraksi kihloissa olevaa jätkää. Tämän ihmettelyn hän pystyy arvaamaan, kun itsekin 
samaa ihmettelee; ei ole minun tapaistani heräte pussata. Juuri sellaista tapahtui myös kesällä 2992 
Fredrik-serkun kanssa, jolloin pamahdin paksuksi. Nyt jälleen tämä huippusalainen raskaus putkahti 
mieleen, vaikka kyseessä oli pelkkä poskipusu. Jessica alkoi vatuloida, että missähän mahtaa olla 
minun salainen poikani ja minkä nimen tämä on saanut. Vastausta hän ei voi saada koska oli käyttänyt 
salaista identiteettiä.  
 
Mitä Jessica ja muu perhe ei tiedä, että myös isällä ja äidillä on salattu elämä. Äidillä salaisempi, 
samanlainen kuin tyttärellä; myös Annki on salanimen turvin synnyttänyt poikalapsen. Tämä tapahtui 
kauan sitten, viisi vuotta Jessican syntymästä. Isä on ollut uskoton Kristianstadissa ja juuri sen vuoksi 
hänelle tuli pakonomainen tarve vaihtaa maisemaa, kun hiffasi mitä on tehnyt. Onneksi sentään lasta 
ei ole siunautunut.  
 
Lauantaina kun Abraham on tyttöystävänsä kanssa omalla asunnollaan ja käy Facebookissa, niin 
silloin hän huomaa blondin lähettämän rakkauden punaisen syntymäpäiväonnittelun. Hän vastasi 
viestiin; Sä olet jo vanha akka ja saat katsoa peiliin! Heti, kun Jessica oli huomannut viestin, niin 
hänen pitkä oljenvaalea tukkansa nousi pystyyn ja hänet valtasi katumus. Ei olisi pitänyt lähettää 
tiistaina rakkaussävytteistä onnittelua. Sattui ylilyönti, ajatteli hän. Hän paniikissa lähetti vastauksen; 
Kyseisen viestin lähetin tiistaina, ennen poskipusua eli vanhoja syntejä, pahoittelen sattunutta… 
Jessica pelkäsi, että Abraham poistaisi hänet kaverilistalta ja laittaisi estolistalle, jolloin ei voisi lähettää 
viestin viestiä eikä tutkia tämän sivua. Hänelle jokainen Facebook-kaveri on tärkeä ja kun joku heistä 
poistuu listalta, niin silloin hän ahdistuu.  
Hän on huomannut, että estetyn käyttäjän sivua voi tutkailla uloskirjautuneena mutta silloin ei näe 
aivan kaikkea mutta valokuvat näkyvät leikiten. Tätä moni Facebook-käyttäjä ei ole ajatellut. Jessica 
on estänyt hakukoneita indeksoimasta hänen Facebook-sivuaan, ettei sen sisältö päätyisi 
hakukoneisiin. Naamakirjassa ainoastaan sukulaislista ykkösellä olevat serkut näkevät kertomukset 
sekä kirjoituksia. Hekään eivät näe kirjoituksia Abrahamista, jotka hän heti töistä tultua poisti 
kokonaan, ettei Waliczek hermostuisi.  
 
Maanantai-iltapäivän salipäivä on ymmärrettävistä syistä peruttu, joka tekee kipeää 
lemmenkrapulaiselle Jessicalle. Abraham sanoi selitykseksi, että haluaa siivota kämppänsä 
syntymäpäiväpölyistä. Hän on äskettäin saanut isältään siivousrobotin koska on aivan liian laiska 
siivoamaan. Robotin valinta oli erittäin vaikeaa koska useammat mallit ovat liian vaikeita käyttää eikä 
Abraham ole mikään ruudinkeksijä. Lopulta Babar Waliczek löysi helppokäyttöisen siivousrobotin 
Lilleskogin kauppakeskuksella olevasta elektroniikkakauppa Euro Housesta.  
Tähän uuteen siivousrobottiin käy useammat pölypussit ja on monipuolisempi, sillä entinenhän, oli 
aataminaikainen karvalakkimalli.  
Siivousrobotti siivoaa lattiat, seinät ja ikkunat mutta on vain yksi ongelma, nimittäin Abrahamin luona 
lattiat ovat usein likapyykkien, rieskalaatikoiden sekä Zbox kalikoiden peittämiä eli robottikaan ei 
kykene siivoamaan sellaisessa sikolätissä.  
Abraham kadehtii Jessican hyvin siivottua asuntoa eikä osaa aavistaakaan, että myös blondi on yhtä 
laiska siivoamisessa eikä itse ole siivonnut. Hän sekä ohjaajat olettavat, että Jessica itse siivoaisi 
kotonaan, kun työpaikalla tämä innolla siivoaa robottihuoneen ja keittiön.  
  
Koko viikon Jessica oli levotontyttö, kun pelkäsi menettäneensä kaverin. Siinä hän oli väärässä eikä 
osaa aavistaakaan millainen rumba on alkamassa ja ennen kaikkea, ettei Abrahamilla ole kaikki 
inkkarit kanootissa eli kyseessä ei ole kaveri aikuisten oikeasti. Tämänkertainen ihastus lienee 
Jessican vakavin sekoaminen.  
 
Jopa vakavampi kuin serkkuyhdyntä vuonna 2992, vaikka silloin tilanne oli vakavin, kun hän tuli 
raskaaksi mutta ihmeen kaupalla onnistui pitää pokkansa ja kehitti itselleen salaisen henkilöllisyyden. 
Tämä oli suoranainen ihme saamattomalta tytöltä.  
Tämän kertainen rakastuminen Abrahamiin teki Jessican hetkellisesti hulluksi eikä kykene 



ajattelemaan loogisesti; jättää pois moiset hullut unelmat. Jopa jätkän tursakemaisuus on unohtunut 
toistaiseksi. Abrahamista näkee selvästi päällepäin, että hän on toimintarajoitteinen ja kävelee 
ankkamaisesti vaappuen.  
 
Tiistai-illalla aurinko pilkahti risukasaan, kun Abraham lähetti tekstiviestin takkipuhelimeen, että nyt on 
treenaamiset treenattu. Ensin Jessican sydän hyppäsi kurkussa asti ja kysyi syytä moiseen ja muistutti 
kuinka ystävällinen ja avulias hän on ollut talven aikana. Sitten Abraham hieman leppyi ja teki 
kompromissin, kun muisti, että blondihan on ylikiltti ja tällä on ajokortti ja auto.  
Hän ehdotti, että he voisivat treenaamisen sijasta alkaa katsoa maanantaileffaa heti töiden jälkeen ja 
samalla voisi maistella hyvänmakuista vodkajuomaa. Abrahamin viinahammasta jomotti niin vietävästi.  
Hän ajatteli, että leffan jälkeen blondi voisi kyyditä hänet kotiin tai Mellerudiin.  
Tietenkin tämä sopi hyvin lemmenkrapulaiselle Jessicalle.  
Lopuksi Abraham kehotti huomenna töissä ottaa rauhallisesti, kun sijaisena on se ärsyttävä Anvar 
Eklund. Hänelle olisi liian rankkaa, jos tämä kusipää puuttuisi hänen ja Jessican riitaan.  
Jessica lupasi ottaa rauhallisesti.  
 
Keskiviikolla Anvar Eklund on Androidin sijaisena, kun tämä on yhden päivän robottiperuskurssilla. 
Billy Andersson on sijaisohjaajana, kunnes on löytynyt Johan Janssonin seuraaja.  
 
Abraham ei pidä Billy Anderssonistakaan koska tämä on liian ankara mutta toisaalta 
oikeudenmukainen eli kaiken pitää olla niin merkillistä. Yhtä asiaa Abraham kadehtii Billyssä; 
vitivalkoiset hampaat. Hän haluaisi mennä hampaiden valkaisuun, muttei sellaiseen ole vara. Hän on 
jatkuvasti persaukinen, kun tyttöystävä pummaa rahaa ja loput menevät kalliisiin partavesiin.  
Siis keskiviikkona Tvåstad helpossa on kaksi kivenkovaa orjapiiskuria, kuten Abraham ajattelee tiistai-
illalla niin, että vatsassa nipistelee.  
 
Jessica sietää paremmin näitä kahta sijaista. Hänellä on mukavia muistoja ravintolaryhmästä ja 
Billystä; ajatukset menevät ihanaan Elliottiin. Anvarin kanssa on mukava hassutella pihveistä.  
Jessica tapaa vihjailevasti sanoa, että mikä tuoksui hyvältä Restaurant Vårvikin edustalla. Heti Anvar 
tulee kujeilu tuulelle ja naurahtaa, että sehän oli pihvi. Myös Android tapaa nopeasti sanoa sanan Biff, 
niin, että Jessica saa vilunväreitä selkäpiissä.  
 
Harmi vaan, kun talven aikana Abraham on tartuttanut Jessicaan Billy ja Anvar inhot. Lisäksi Abraham 
on onnistunut tartuttaa häneen Elgar-Maxim vihan niin, ettei hän mielellään istuudu tämän viereen. 
Jessica muistaa Elgar-Maximin yläasteelta mutta silloin hän ei tiennyt tämän nimeä. Elgar-Maxim 
usein käveli koulunkäytäviä pitkin lukulaitteet kainalossa. Silloin Jessicalla oli sekalaisia tunteita tätä 
pitkäkasvuista naamavikaista jätkää kohtaan. Jonkin verran hän kadehti jätkää, kun ulkonäöstään 
huolimatta tämä kävi normaaliluokalla.  
 
Kevättalvella Signe-Olga töksäytti, että Jessicasta ja Elgar-Maximista voisi tulla hieno pari. Tämän 
Jessica kuuli Abrahamilta. Jessicaa alkoi etoa niin, että suuhun tuli Elgar-Maximin makuinen 
oksennuspallo. Silloin hän oli keittiössä. Hän juoksi robottihuoneeseen oksentamaan. Vessaan hän ei 
voinut mennä koska silloin ohjaajat olisivat luulleet, että kyseessä olisi oksennustauti ja alkanut 
melkoinen hässäkkä. Hän salaa oksensi robottihuoneen paperikoriin ja laittoi rytistetyn paperin 
oksennuksen päälle.  
 
Tämän jälkeen Jessicalle pukkasi maksimaalinen Elgar-Maxim iljetys. Heti, kun tämä ruipelomainen 
pitkäkasvuinen jätkä istuutuu lähelle Jessicaa, niin tämä siirtyy toisaalle ihan kuin jätkällä olisi jokin 
tartuntatauti. Totta kai tämä on tosi tökeröä mutta poissiirtyminen on tyypillistä Jessicaa, pakkomielle. 
Hänen käsiään alkaisi nykiä halaukseen, vaikkei haluaisikaan halata tursaketta. Sama juttu myös 
serkkupoikien seurassa, varsinkin autossa. Silloin hän haluaisi halata, muttei uskalla. Elgar-Maximin 
kohdalla on toisinpäin; alitajuisesti hänelle tulee mieleen, jos halaisi Elgar-Maximia, muttei ylpeys anna 
periksi. Yhtä ainoaa tursaketta hän on jopa suukotellut ja se on kummallista, niin kummallista, että hän 
itsekin ihmettelee omaa käytöstään. Ei ole minun kaltaistani, kuten hän ajattelee.  
 
 
Keskiviikkoaamupäivänä Jessica varsikseen manipuloi jonkun tuntemattoman mieshuoran kuvan 
laittamalla tämän istumaan keinuun ja laittoi miehen huulien väliin sähkötupakan.  
Kuvan hän oli ladannut naisten pornosivusto Jenna.eu. Jenna on myös pornolukulaitelehden 
muodossa mutta kotisivulla on enemmän tuoreempaa materiaalia.  



Jessica näytti kuvaa Billylle ja vitsaili, että se muistuttaa melkoisesti Elliottia, johon Billy tuhahti, ettei 
tuollaista saa tehdä ja heilutteli sormeaan Jessican edessä. Jessicaa alkoi hävettää, kun sattui vitsailla 
ihanasta Elliottista. Onneksi sentään ohjaajilla on vaitiolovelvollisuus, eikä Billy mene juoruamaan 
Örjanssonille mutta kuitenkin tämä on onneton kömmähdys. Tietenkään Jessica ei ollut liittänyt 
Elliottin kasvoja, sellaiseen hänellä ei olisi sydäntä. Mieshuora sattuu muistuttamaan melkoisesti 
Elliottia; samanlaiset vaaleat kasvot ja ruipelomainen keho. Kampaustyylikin on samanlainen vaalea 
siilitukka. Miehellä on jaloissaan uimasortsit.  
Onneksi Abraham ei ollut robottihuoneessa tai muuten olisi saanut tietää, että Jessica tuntee Elliottin 
ja ehkä olisi juorunnut poskipususta, ajatteli hän. Hän ei tiedä, ettei nämä kaksi jätkää siedä toisiaan. 
Koulussa he usein kutsuivat toisiaan pikkulampaiksi ja pässeiksi.  
 
Samana päivänä, vähän ennen kotiin lähtöä, Jessica kysyi Abrahamilta, että mikä tekee siitä 
onnittelupususta niin vaikean, johon tämä tuhahti: ”Kuk, älä jankuta, älä droppaa mun tunnelmaa!” 
Jessica luovutti ja tietenkin häntä pelotti, että työkaveri polttaisi entisestään päreensä. Julkisesti töissä 
hän ei sitä tee koska silloinhan Anvar ja Billy puuttuisivat asiaan. 
 
Kotiin päästyään Jessican takkipuhelin päästi tekstiviestin merkkiäänen, jonka hän on luonut Eddie 
Badmanin kappaleesta Boing, Boing, Boing ja juuri tämä kertosäe. Aluksi takkipuhelimesta kuuluu 
Jessican äänittämä; Puola, kun ei halua sanoa työkaverinsa nimeä. Tämä sen vuoksi, jos vanhempien 
luona Abraham sattuisi soittamaan, niin silloin soittoäänen alussa kuuluisi idolin nimi. Parempi, kun 
Abrahamin soittaessa kuuluu Jessican äänellä; Puola! ja sitten Badmanin Boing, Boing, Boing biisi.  
 
Tällä kertaa kyseessä ei ollut puhelu, vaan tekstiviesti, tulikivenkatkuinen sellainen; Sinä et ole minuun 
rakastunut, sinä haluat vain nussia. Jessie järkyttyi ja ajatteli, että nyt jätkä on käsittänyt kaiken ihan 
väärin, vaikka itse asiassa on ymmärtänyt ihan oikein mutta sitä hän ei halua myöntää. Hän vastasi; 
Nyt sinä olet käsittänyt kaiken ihan väärin. Hän yritti soittaa mutta Abraham ei vastannut. Hän ei jaksa 
kuulla Jämtlandin murteella änkyttävää blondia. Jessie tekstasi; Kyllä kyseessä on oikeaa rakkautta, 
jotta saisin elämänkumppanin. Abrahamin numerosta tuli arabiankielinen viesti; يتركني وحيدا! Joka 
tarkoittaa; Jätä minut rauhaan! Abraham on oppinut muutaman sanan arabiaa koulussa arabialaisilta 
oppilailta. Monesti välitunneilla arabit ovat tanssittaneet Abrahamia multimediakameroiden ristitulessa 
ja kehottaneet hokea Habibia. 
Jessica ei osaa sanaakaan arabiaa, niinpä hän kysyi seuraavassa viestissään, että mitä tuo tarkoittaa, 
johon Abraham; Sug kuk! Opettele arabiaa! Lisäksi kehotti luovuttaa ja olla lähettämättä viestejä. 
Niin hän tekikin, ettei ärsyttäisi idoliaan. Hän itse mielessään ajatteli huvittuneena, että miten 
helvetissä imisi munaa, kun sellaista ei ole tarjolla. Kenestä tulisi munan tarjoaja, ajatteli hän. 
 
Muutaman viikon kuluttua Abraham paljasti, että sen härskin viestin takana oli Madelene. Se käväisi 
Jessican mielessä, muttei tietenkään voinut olla varma. Abraham oli sen arabiankielisen sanan 
takana, kun Madde ei osaa arabiaa. Hän ei ole kiinnostunut kielistä ja kulttuureista. Ainoa asia, joka 
Madelenen päässä liikkuu, ovat Zbox pelit sekä kauhuleffat.  
 
Torstai aamupäivällä, kuten tavallista, Abrahamilla on kunnan siivousapu. Töihin hän tulee 
ruokatunnin jälkeen, kun on parittoman viikon torstai eli niin kutsuttu normaali työtorstai, jota duunarit 
kutsuvat pitkäksi torstaiksi. Ainoastaan Jessican mielestä päivä ei ole pitkä, sillä hän on tottunut 
pitempiin, tavallisiin työaikoihin.  
 
Jessica päätti yrittää ottaa rauhallisesti Abrahamin kanssa, ettei tätä ärsyttäisi. Hän kevensi sydäntään 
Androidille ja työharjoittelija Elvikselle. Elvikselle oli helppo avautua koska ennen poskipusua tämä 
oleskeli paljon robottihuoneessa rupatellen Abrahamin ja Jessican kanssa. Nyt, kun Abraham on 
hapan Jessicaa kohtaan, niin Elvis ihmettelee syytä moiseen. Abraham ei kykene kertomaan pususta, 
kun pelkää Elviksen alkavan kiusoitella.  
 
Nyt kahden kesken Jessica kertoi Elvikselle onnittelupususta. Hän vannotti tätä olla sanomatta 
Abrahamille, että oli avautunut. Hän sanoi muun muassa, että pelkää ystävyyden pirstoutuvan ja miten 
hänen tulisi nyt menetellä ja kehotti erittäin hienovaraisesti puhua Abrahamille, että hän haluaa olla 
vain kaveri kaveripohjalta ja voi erittäin huonosti. Elvis lupasi jossain välissä puhua Waliczekille. Hän 
neuvoi Jessicaa pitää erittäin matalaa profiilia; ainoastaan tervehtiä.  
Elviksen työharjoittelu päättyy huomenna perjantaina ja lupasi puhua Abrahamille tämän päivän 
aikana. Hän ajatteli itse mielessään, että jopas on melkoiset tursakkeet, jotka alkoivat ykskaks 
nahistella jostain pususta, josta Jessie kertoi. Hän ymmärtää, että tämä on arka-asia ja aikoo 



diskreetisti välittää Jessican sanat ilman, että mainitsisi pususta mitään.  
 
Jessicasta Elvis on melko seksikäs mutta tälläkin on jo tyttöystävä, Ellen Levinsson. Elvis on 
innostunut potkunyrkkeilystä. Tietenkin Abrahamkin innostui lajista, muttei voi alkaa sitä harrastaa, kun 
on lonkkavika.  
 
Lemmenhuumassa Jessica osti halpahallista potkunyrkkeilyä käsittelevän lukulaitteen ja töissä, ennen 
pusukahakkaa, ehti kehua Abrahamille, että hänellä on sellainen tietolukulaite. Abraham pyysi 
lukulaitetta lainaksi. Jessica ei ehtinyt lainata lukulaitettaan ennen poskipusua ja se on hyvä juttu, sillä 
ehkä hän olisi kiukuspäissään hajottanut lukulaitekirjan alkutekijöihinsä.  
 
Elvis Västlundin äiti on kotoisin Luulajasta. Nyt torstai iltapäivällä tämä käväisi poikansa 
työharjoittelupaikalla. Heti kun oli kuullut, että Jessica on syntynyt Jämtlandissa, niin rupatteli hetkisen 
tämän kanssa tutulla pohjoisen murteella. Elviksen äiti kertoi, että hän kannattaa luulajalaista 
Hermeliner jääkiekkojoukkuetta sekä vitsaili luulajalaiseen tapaan; Oletko Luulajasta, pelkäät sä 
poliisia? Sanonta on lähtöisin Peräjärven takaa Oulusta.  
Luulajan kävelykadulla, joka on nimellä Trottoaren, on humoristinen poliisipatsas, aivan kuten 
Oulussakin. Luulajasta ja Oulusta on tullut kaksoiskaupunki.  
 
Jessica yrittää pysytellä robottihuoneessa sanellen kertomuksiaan niin, ettei olisi lähellä Abrahamia. 
Hän on huomannut, että töissä hänellä on eniten aikaa kertomusten saneluun. Tätä nykyään kotona 
hän tapaa olla rauhaton, kun koko ajan ajattelee ja katuu poskipusua. Kaikkein eniten hän katuu, kun 
erehtyi totuttautua ja rakastuttaa itsensä tursakkeeseen. 
Häntä sapettaa Olga Lindbergin temppuilu, joka johti suojatyöpaikkaan, jossa nyt on vaarassa tulla 
tursakkeeksi. Jessicaa kaduttaa, kun oli valittanut kiinteistönhoito-osaston työtehtävistä. Valitus johtui 
katkeruudesta, kun Olga savusti hänet pois osastolta.  
Nyt jälkiviisaudella ajatellen hänen olisi pitänyt kuunnella Lenan viisaita neuvoja; olla suostumatta 
uusiin työtehtäviin. Jos hän olisi ollut jämerämpi, niin silloin olisi todennäköisesti yhä 
informationsservice-osastolla eikä olisi tullut tätä järjetöntä poskipusurumbaa.  
Tuskin hän olisi mennyt pussaamaan kaupungintalon mies virkailijoita. Siellä hänellä oli potkukammo 
mutta Daily Activitystä ei potkuja hevillä saa, jos ei syyllisty todella vakavaan rikolliseen mokaan kuten 
esimerkiksi raiskaa tai on toistuvasti juovuksissa.  
Jessican onneksi Abraham ei hoksannut, että poskipusu voidaan luokitella seksuaaliseksi ahdisteluksi. 
Abraham ei todellakaan ole ruudin keksijä, ja siitä nyt on todellista hyötyä.  
 
Jessican on vaikea rentoutua robottihuoneessa, kun käytävältä kuuluu jatkuvasti Abrahamin ja Kajn 
kovaääninen räkätys, semmoinen hullunnauru. Vielä muutama viikkoa sitten Jessicasta Abrahamin 
nauru kuulosti kiihottavalta mutta nyt häntä alkaa pikkuhiljaa ärsyttää Waliczekin räkätys. 
Lemmentunteet haihtuvat aivan liian hitaasti, kun talven aikana Jessie on ehtinyt pintyttää mieleensä, 
että Abraham on söpö, Abraham on ihana. Hän on aivopessyt itsensä. Sitä hän nyt alkaa pikkuhiljaa 
katua ja haluaisi pystyä poistua tämän ikeestä.  
 
Äskettäin Culture Centerin duunari, Disa Nilsson, aloitti niin kutsutun työharjoittelujakson Tvåstad 
helpossa, samanlainen tutustumisvierailu, jollaisella Abraham oli vuosi sitten. Ryhmä on tullut vuoden 
aikana hyvin suosituksi sen liberaalisen ilmapiirin takia. Huhu kulkee duunareiden välillä. 
Vapaamielinen ilmapiiri johtuu tietenkin siitä, kun vakituisia ohjaajia on vain yksi. Sijaiset eivät 
tietenkään voi tietää ryhmän tapoja.  
 
Lyhyt vaaleasiilitukkainen ruipelomainen Disa Nilsson harkitsee ryhmän vaihtoa koska Culture 
Centerissä on liian helppoja nippelihommia sekä Tvåstad helpossa työskentelee koulututut Abraham 
ja Kaj. Disa on ihastunut heihin ja erityisesti Abrahamiin, vaikka jätkä on jo kihloissa. Abrahamiin on 
helppo ihastua, kun ensi näkemältä hän vaikuttaa ihanalta sympaattiselta jätkältä mutta aina jossain 
vaiheessa odottaa vaarallinen yllätys. Sen Jessica on juuri kokenut.  
 
 
Muutama vuosi sitten Disa oli pikaparisuhteessa Fix Teamin Nissen kanssa mutta suhde päättyi yhtä 
nopeasti kuin oli alkanutkin koska Disa on liian lapsellinen ja vallaton.  
Myös Nisse on lapsellinen eli kaksi vekkulia ei sovi yhteen tai muuten tulee hyrskyn myrsky.  
Disalla on tapana flirttailla kaikille miespuolisille, jopa ohjaajille. Hän on erittäin lapsellinen mutta 
ohjaajat katsovat läpi sormien pelleilyjä. Lapsellisuus ja vallattomuus menee toimintarajoitteiden 



piikkiin. Hänellä on muun muassa Williamin oireyhtymä sekä alentunut immuniteetti. Alentuneesta 
immuniteetistä huolimatta hän oikein kerjää pusuja ja halauksia. Hänen isänsä kehottaa pysyä kotona 
heti kausi-influenssa- ja vatsatautiepidemioiden alkaessa.  
 
Disa pelleilee Abrahamin kanssa Tvåstad helpon pitkällä käytävällä, aivan robottihuoneen 
ulkopuolella. Pelleilyt ja naurut kantautuu robottihuoneeseen, jossa Jessica istuu kertomustaan 
sanellen.  
Disa ei tiedä, että Jessica on poskipussannut Abrahamia, jos tietäisi, niin todennäköisesti hänkin 
pussaisi, kun on oikea flirttiperse.  
Abraham nauraa räkättää Disan halauksille, jotka ovat puoliksi rakkaudellisia sekä kaverillisia.  
Ohjaajien mielestä Disan halaukset ovat mukavia ja eivätkä osaa ajatella, että ne voivat joitakin 
ärsyttää.  
 
Jessicaa vituttaa käytävältä kuuluvat räkätykset. Hän tulee mustasukkaiseksi, kun vallaton Disa saa 
halailla miten sattuu ja kerjätä pusuja mutta yhdestä poskipususta tuli hirveä meteli nousi hirmuinen 
metakka. Jessica toivoo hartaasti, että Abraham polttaisi käämit ja alkaisi vihoitella myös Disalle. Hän 
toivoo myös, ettei Nilsson aloittaisi ryhmässä. Vaikuttaa siltä, että painajainen on toteutumassa.  
Jessicaa ärsyttää Disan laiha naamakerroin; semmoinen luurangon kalloa muistuttava pärstä, silmät 
katsovat syvältä pääkallosta ja posket ovat lommolla.  
Jessica yrittää kaikkensa olla välittämättä Disan ja Abrahamin pelleilystä ajatellen, että nämä ovat 
pelkkiä tursakkeita. Hän on itse mielessään luonut Disalle diagnoosin; emätursake ja Olga kakkonen.  
Hän onnistui hyvin ignoreerata Olga Lindbergin kummalliset rituaalit kuten rykimisen mutta vaikuttaa 
siltä, että Disan vallattomuus tulee olemaan todellinen tulikoe. Olga ei flirttaile muille kuin esimiehille 
eikä se ole ihan samanlaista keimailua vaan perseennuoleskelua, ärsyttävää sekin.  
Jessica on jo lukemattomia kertoja pohtinut, jos työntäisi geelikynän Disankin takapuoleen, jotta tämä 
rauhoittuisi. Taitaa olla parempi, etten niin tee, sillä täällä Daily Activityssä tuollaisesta seuraisi 
lukemattomat istunnot psykiatrien luona papiljottimaiset anturit päänahassa.  
 
Myös Kaj Petterssonin hullunnauru on työlästä kuultavaa. Hänen räkätyksestänsä Jessicalle tulee 
mieleen kriitikoiden ylistämä skandinaavinen korkeakulttuurileffa Sju systrar, joka perustuu kirjailija, 
Alexandra Grusvallin samannimisiin romaanilukulaitteisiin, jotka ilmestyivät jo 2800-luvulla. 
Lukulaiteromanissa pöljyilee seitsemän lukutaitotonta siskosta jossain Jällivaaran salomailla. He 
haaveilevat pienen maalaiskylän ainoasta sinkkujätkästä. 2980-luvun lopulla hullu teatteriohjaaja, 
Jocke Turk teki Grusvallin romaanin pohjalta elokuvaversion, joka on täysi fiasko, kun Jocke liioitteli 
romaanin henkilöiden hulluutta niin, että lähikuvissa näkee, kuinka räkä valuu. Leffa esitettiin 
kansallisella julkisenpalvelun kanavalla. Leffa ei ehtinyt edes päättyä, kun EBU Scandinavian katsoja 
palautteeseen tuli paljon vihaisia katsoja reaktioita. Ainoastaan kriitikot ylistivät elokuvaa.  
Stenigit katsoivat kyseisen elokuvan ja järkyttyivät moisesta roskasta. Miksi tällaista tehdään, sanoi 
Anders.  
 
Seuraava Jocke Turkin suurtuotanto oli teatterinäytelmä Berusets teater, jonka ensi-ilta oli Luulajan 
kaupunginteatterissa. Sekin oli monelle katsojalle pettymys, sillä näyttelijät heittelivät ja roiskivat 
ulosteita ympäriinsä jaa jopa katsojien päälle. Jocke Turk vain nauraa hörötti kuuluisalla 
hullunnaurulla, jota pian imitaattorit alkoivat matkia. 
 
Alexandra Grusvallin romaanikin on pitkästyttävää luettavaa, jota on aiemmin Skandinavian kouluissa 
pakkoluetettu, kun on yritetty sivistää skandinaaveja ja yrittää tuottaa uusi kansalliseepos The JT:n 
tarinoiden tilalle mutta tässä on epäonnistuttu. Jopa The JT:n tarinat ovat hauskempia kuin Grusvallin 
hapatukset. Onneksi sentään Jessican ja Janinan kouluaikana ei enää Grusvallin romaanit kuuluneet 
opetussuunnitelmiin.  
 
Robottihuoneessa Jessica sanelee Hjärtat fullt av vilja kertomustaan, johon on tiedossa paljon 
materiaalia, joka perustuu todellisuuteen. Ensin pitää kaiken kääntää päälaelleen ja hieman muokata 
henkilöitä ja paikkoja niin, ettei kertomuksesta tulisi suoraa blogia.  
Heti kun joku tulee huoneeseen, niin hän siirtyy näppäimistölle. Hän voi huoletta sanella, kun 
käytävältä kuuluva räkätys peittää saneluäänen. Hänellä on paljon luppoaikaa koska ohjaajilla ei ole 
aikaa auttaa häntä robottien ohjelmoinnissa sekä kuvastolukulaitteen päivittämisessä. Hänen 
vieressänsä seisoo rivissä kaksi telaketjuilla varustettua hopeanväristä avustajarobottia odottamassa 
ohjelmointia. Työpöydän toisella puolella on tyhjillään Abrahamin erikoisergonominen tuoli.  
Kyllä Jessica osaisi ohjelmoida itsenäisesti mutta työ voi olla turhauttavaa, kun lähes joka kerta 



Android sekä joku sijaisohjaajista sanoo, että robotin ohjelmointi näyttää sekavalta eikä noin pitäisi 
olla. Pahin arvostelija on Resurscenterin Kim.  
Jessica tapaa leikillään sanoa Androidille, ettei tämä katsoisi liian tarkkaan, ettei löytyisi mahdollisia 
puutteita, johon tämä vastaa: ”Katson haukkakatseella!”, johon Jessie: ”Kyse ei ole 
kauneuskilpailusta!” Silloin Android on lähellä halata tätä vekkulimaista naista.  
 
Äskettäin Jessica ja Android ovat aloittaneet tuotekuvastolaitteen päivitykset, eräänlainen lukulaite, 
jossa tekstin lisäksi on suuret tuotekuvat hintoineen ja tuotenumeroineen. Laite on hieman suurempi 
kuin perinteinen matkapuhelin. Aloituskuvana on Tvåstad helpon peikkomaskotti.  
 
Kuvastolukulaitepäivityksestä tulee pitkä, kun Androidilla ei ole aikaa; joka kerta kun on tarkoitus 
omistautua päivitystyölle, niin joka kerta joku tulee väliin. Jos ei ole puhelin, niin silloin Herman huutaa, 
että hän haluaa vessaan. Sehän on prioriteetti yksi, kun miespoloinen istuu pyörätuolissa.  
 
Kyllä Jessica osaisi itse päivittää kuvastolukulaitteen, sillä sehän on vähän samankaltaista kuin 
lukulaitelehtityö Kristianstadissa. Erona on tietenkin se, kun kuvastolukulaitteeseen ei pidä sepittää 
mitä tahansa. Siinä on myytävien tuotteiden kuvat sekä hinnat. Ihan helppo homma Jessicalle mutta 
ongelmana on resurscenterin Kim. Joka kerta hän näkee puutteita, varsinkin kun duunari on jotain 
päivittänyt. Myös sijaisohjaaja Billy on turhan tarkka kuvastolukulaitteen päivitystyössä. Android on 
huomannut, että heti kun sijainen on auttanut Jessicaa päivittämisessä, niin silloin tuotenumerot eivät 
enää täsmää ja jopa hintatiedotkin ovat niin tai näin. Jokainen sijainen keksii omat tuotenumerot ja 
joskus jopa hinnoittelee oman pään mukaan.  
 
Perjantai-iltapäivällä Jessican kaislikossa alkoi kukkia, kun Abraham meni robottihuoneeseen 
kysymään, jos tämä voisi ensi perjantaina töiden jälkeen kyyditä hänet ja tyttöystävän Gunwood’s 
Cashiin viikko-ostoksille. Totta kai lemmenkrapulainen nainen suostui kuskiksi. Kotona hän suorastaan 
ulvoi riemusta, kun ei menettänytkään kaveriaan. Ehkä sittenkin munan saanti olisi mahdollista, ajatteli 
Jessica. Hän päätti salata unelmansa, yrittää kääntää kelloa syksyn tasolle, kun vielä ihastus oli 
salassa. Hän ei osaa aavistaakaan, että nyt on alkamassa kuskaamiskierre. Ensimmäinen 
kyyditseminen aiheuttaa helposti loputtoman kierteen. Kun hän meni autokouluun silloin 2991, niin hän 
unelmoi ihanampien koulukavereiden kyyditsemisistä. Näin ei koskaan käynyt, kun Jessie sai ajokortin 
lukion lopettamisen jälkeen, jolloin oli jo kadottanut kontaktit. Koko 2990-luvun hän ajeli yksikseen 
unelmoiden ihanista jätkistä. Ihan muutaman kerran sai kyyditä silloisia työkavereitaan, mutta hehän 
olivat isän ja äidin ikäisiä. Hän myös unelmoi serkkujen kyyditsemisistä, vaikka lähes kaikki olivat 
saaneet ajokortin ennen häntä. Nyt Jessica on innoissaan, kun vihdoinkin saa ajeluttaa työkaveriaan, 
vaikka tältä alkaa pikkuhiljaa paljastua tursakemaisuus.  
 
Perjantain viimeisellä kahvitauolla Android ilmoitti kaikille Tvåstad helpon duunareille, että Junin 
alussa on taas jokavuotinen ulkoilupäivä Centsjönin ulkoilualueella.  
Kun hän alkoi tiedustella, että kuinka kukin menisi ulkoilualueelle, niin silloin Jessica lupasi olla 
kuskina Abrahamille ja Fredrikalle. Hänen oli pakko luvata kyyti myös Fredrikalle, ettei ihastuksen 
tynkä paistaisi läpi. Kyllä Fredrika on ihan mukava nainen, muutamaa vuotta Jessicaa nuorempi. 
Hänelläkin on ajokortti, muttei autoa.  
 
Lisäksi Jessie lupasi soittaa autossa Anna Bandin kappaleita, johon Elvis naurahti: ”Minä arvasin, että 
mitä musiikkia soittaisit!” ja vilkaisi veitikkamaisesti Jessicaa ja sitten Abrahamia. Jessica oli 
innoissaan niin, että tavalliseen tapaansa haroi sormillaan nenän päätä ja ylähuulta. Tämä ele näyttää 
tosi vekkulimaiselta.  
 
Vapaa-ajalla Abraham ja Madelene ovat alkaneet olla Elviksen ja Ellenin seurassa. Abraham ei oikein 
pidä Ellenin tyylistä. Ellen on huomannut Abrahamin narsistiset piirteet ja pysyttelee etäällä tästä 
lihavasta ankkamaisesti vaappuvasta jätkästä. Abrahamilla on kyky huomata, jos jossain henkilössä ei 
jokin täsmäisi.   
 
Lauantaiaamuna Abraham soitti yllättäen Jessicalle ja ilmoitti, ettei maanantaina voi katsoa leffaa, kun 
käy isän kanssa ostamassa uuden interaktiivisen Zbox pelikoneen, johon kuuluu perhosen ohut 
datapuku. Hän lupasi, että ehkä seuraavan viikon maanantaina voitaisiin katsoa filmiä.  
  
Maanantaina töissä Jessica ja Abraham olivat sovussa. Abraham istui jälleen robottihuoneessa 
Jessican rattona. Hän kertoi juurta jaksaen, kuinka hän ja Madelene tapasivat Varan 



kansankorkeakoulussa. Abraham kertoi myös, että hänen vanhemmillansa oli aluksi kovia 
ennakkoluuloja alkoholistien tyttärestä. He eivät uskoneet kihlauksen kestoon sillä aikaisemminkin 
pojan seurustelut ovat jääneet lyhytaikaisiksi. Tietenkään Babar ja Jeannie eivät tiedä pojan kiivaasta 
temperamentista. Jos tietäisivät, niin ehkä hommaisivat tälle ammattilaisapua.  
Pikkuhiljaa Waliczekin perhe hyväksyi Madelenen osaksi perhettä. Ainoastaan pikkuveli Sixten on 
kateellinen veljensä tyttöystävästä, kun itsellä on vaikea löytää sitä oikeaa.  Hän tapaa flirttailla 
Madelenelle eikä ymmärrä, että tyttö on veljensä kihlattu. Sixtenillä on Downin syndrooma. 
Silloin tällöin Babar tapaa varsikseen kysellä pojaltaan, että milloin häät pidetään. Abraham ja 
Madelene ovat päättäneet mennä naimisiin vasta sitten kun Madelene on saanut vakituisen työpaikan 
ja saanut elämänsä kuntoon. Tällä hetkellä hän on aivan liian huolimaton rahan suhteen ja tuhlaa 
hirvittäviä summia Zbox peleihin sekä viihde-elektroniikkaan. Madelenen varainhoitaja, elatusisä 
Kicke, huolehtii vuokran maksusta sekä muista käytännön asioista.  
Abraham ei ole kovin hyvissä väleissä Kicken kanssa. Kicke toivoisi, jos Madelene löytäisi paremman 
poikakaverin koska myös hän on havainnut Abrahamissa narsistin kujeita. Tietenkään Kicke ei voi olla 
sataprosenttisen varma asiasta koska hänellä ei ole lääkärinkoulutusta mutta maallikkojärjellä ajatellen 
Abraham on narsisti ja pahinta laatua.  
 
Tiistaikävelyllä Jessica, Abraham ja Android kävelivät kolmistaan muun seurueen jäljessä keskustellen 
yhteyshenkilöistä sekä avustajaroboteista. Joka kerta Abraham vaatii androidia pitämään häntä 
kädestä koska muuten hänen mielestänsä olisi vaarana kaatuminen. Vielä Jessica saattaisi pitää 
Abrahamia kädestä, sen verran hän yhä rakastaa työkaveriaan. Tällä hetkellä salaisesti mutta se 
helposti loistaa läpi.  
 
Abraham ei ole tyytyväinen omaan yhteyshenkilöön koska tämä ei suostu lähteä joka kerta sinne, 
minne hän tahtoisi. Hän ei myöskään halua avustajarobottia koska silloin vaikuttaisi vaivaiselta.  
Jessica ehdotti, että hän voisi ajatella aloittaa Abrahamin yhteyshenkilönä. Hän ehti itse mielessään 
ajatella, että silloin olisi tavallinen ansiotyö eikä häntä luokiteltaisiin toimintarajoitteiseksi.  
Heti kättelyssä Abraham tyrmäsi idean, sillä hän haluaa yhteyshenkilön olevan miespuolinen koska 
silloin tämä voisi tulla uimahallin miestenpuolelle. Abraham ajatteli itse mielessään, että toisaalta 
blondin ideassa voisi olla munaa; tytöllähän on sitä hyvän makuista mustaa Forsöran vodkaa. Tätä 
hän ei tietenkään sanonut ääneen.  
 
Tiistai-iltapäivisin Abrahamilla on miesten keskustelutuokio Culture Centerin tiloissa, jossa 
keskustellaan miesten asioista; sukupuolielimistä moottoreihin. Sillä välin, kun Abraham oli 
naapuriosastolla rupattelemassa toisten jätkien kanssa, niin silloin Jessica istui onnettomana 
robottihuoneessa kertomustaan sanellen. Hän ei voi sanella, kun Abraham on läsnä koska 
tulevaisuuskertomus, Hjärtat fullt av vilja, perustuu todellisiin tapahtumiin kuten poskipusuun. Sitä 
sanaa hän ei uskalla lausua Abrahamin läsnä ollessa. Jessica kovasti ihmettelee omaa reaktiotaan. 
Aikaisemminhan hän viihtyi omissa oloissaan. Perhanan puolalainen ehti sotkea ajatukset, sadattelee 
Jessica itsemielessään. Saneluohjelma odottaa uutta sanaa.   
 
Kotona iltapäivällä töiden jälkeen Jessicaa tekisi mieli lähettää Abrahamille tuhansia rakkausviestejä. 
Sitä ei missään tapauksessa pidä tehdä tai muuten ystävyys vahingoittuisi. Hän olettaa tämän olevan 
oikeaa ystävyyttä. Siinä hän on yllättävän väärässä ja kesän aikana tulee kokemaan kantapään 
kautta. Viestien sijasta hän yrittää keskittyä saamaan telepaattisen yhteyden työkaveriinsa.  
Siinä hän onnistuikin. Telepaattinen yhteys katkesi Jesus serkkuun ja sen sijaan yhdistyi Abrahamiin.  
 
Iltaisin sängyssä, kun Abraham sulkee silmänsä, niin silloin näkee sen vaalea pitkätukkaisen 
pulleaposkisen työkaverin, jonka oljenvaaleatukka alkaa lepattaa hänen edessänsä ja kuulee 
korvissansa blondin änkyttävää Jämtlandin murretta. Häntä alkaa ärsyttää, kun pään sisällä oikein 
kaikuen korostuu blondin käkätys. Salaisesti Abraham on hieman ihastunut Jessicaan koska tämä on 
hyvin älykäs, kiltti ja liian kaunis tyttö. Monta kertaa kauniimpi kuin Madelene. Erittäin kauniit pulleat 
posket, joita olisi mukava pussata mutta ongelmana on kihlaus. Jos hän purkaisi kihlauksen ja pistäisi 
poikki Madden kanssa, niin silloin saisi mieshuoran maineen. Siihen sanaan hän on erittäin allerginen.  
Kun Jessica antoi poskipusun, niin silloin Abrahamin housuissa alkoi seistä. Hänelle tuli ahdistava 
tunne, kun on jo kihloissa. Varmasti vanhemmat eivät katselisi suopeasti, jos hän pistäisi poikki 
Madelenen kanssa ja ykskaks vaihtaisi tyttöystävää. Perhe odottaa innolla häitä.  
Abraham tykkää Jessicasta koska tämä on työpaikan ainoa selväjärkinen heti ohjaajien jälkeen, jonka 
kanssa pystyy puhumaan kaikesta taivaan ja maan väliltä eikä juorua kenellekään. Hän ei tiedä, että 
kaikki keskustelu päätyy ennen pitkään Hjärtat fullt av vilja kertomukseen peitetarinan turvin. Jessican 



onneksi Abraham ei ole kiinnostunut kirjallisuudesta eikä jaksa lukea pitempiä tekstejä.  
Jessica on ainoa, joka on luontevasti tarjonnut vodkasnapsin, kun taas jotkut muut kaverit tapaavat 
juopotella heti kun saavat viinapullon käteen. Marcello ja Madelene eivät käytä ollenkaan alkoholia. 
Madelene on päättänyt, ettei ottaisi tippaakaan viinaa koska alkoholismi on geeneissä.  
 
Talvella aloittanut Elgar-Maxim Elftonsson nostattaa Abrahamin ja Jessican verenpaineet maksimiin ja 
tässä järjestyksessä koska tämä puhuu piipittävän kimittävällä äänellä ja välillä itkeä pillittää, jolloin 
ylikiltti ohjaaja, Android, alkaa hänelle lässyttää. Elgar-Maximilla on pitkä luurankomainen 
kehonrakenne mutta omasta mielestä on lihava.  
Heti kun työpaikalle tulee joku vierailija, niin silloin Elgar-Maxim aloittaa melkoisen perseennuolemisen 
ja toivottaa juurta jaksaen vieraan tervetulleeksi Tvåstad helpoon.  
Elgar-Maxim on melkoinen lukutoukka ja lukee korkeakulttuurisia lukulaitteita sekä on kiinnostunut 
historiasta. Hän on onneton tunari tekniikan kanssa eikä osaa kopioida eikä ohjelmoida 
avustajarobotteihin kalenteritoimintoja eikä osaa edes vaihtaa Facebookin salasanaa niin, että hänen 
tilinsä on aikoja sitten kaapattu ja nettitrollit lähettelevät huijausviestejä kaikkiin Facebook-ryhmiin, 
joissa hän on jäsenenä.  
 
Jessica on huomannut Elgar-Maximissa paljon yhtäläisyyksiä Olga Lindbergin kanssa; molemmat ovat 
samanlaisia perseennuolijoita ja inisijöitä. Onneksi sentään Elftonsson ei harrasta rykimistä, se vielä 
puuttuisi, on Jessie monesti siunaillut, kun istuu Tvåstad helpon keittiössä kahvikupin ääressä.  
Abraham on tartuttanut häneen Elgar-Maxim vihan. Muuten Jessicalla ei olisi mitään syytä vihata  
Elftonssonia koska tämä kovasti pitää hänen kertomuksistansa. Abraham ei oikein pidä Jessican 
kertomuksista. Hän on itse sanonut syyksi, ettei ymmärrä kertomusten huumoria, kun on puolalainen.  
Kaikki muut työkaverit räkättävät, kun Android tai robotti lukee ääneen Jessican hassuja tarinoita. 
Erityisesti Fredrikan on helppo nauraa, jopa liikaakin, sillä hän nauraa kaikelle hassulle ja muiden 
nauru helposti tarttuu häneen.  
 
Tosiaan, Jessica onnistui luomaan telepaattisen yhteyden Abrahamiin. Hän ei tiedä, että hänen ja 
Jesuksen välillä on ollut telepaattinen yhteys, joka nyt katkesi.  
 
Jesus Stenig tunsi yhtäkkiä, että joku kumma side irtosi Jessicasta, ihan kuin matkapuhelimen 
latauskaapeli irtoaisi kesken latauksen.  
 
Iltaisin Abrahamin päässä alkoi soida Jessican käkätys niin, että sai migreenin tapaisen päänsäryn.  
Eräänä keväisenä keskiviikkoaamulla hän ilmoittautui sairaaksi migreenin takia. Tietenkään hän ei voi 
tietää, että kyseessä on tietoinen telepatia. Hän olettaa päänsisäisen käkätyksen johtuvan Jessican 
kanssa juttelusta, joka sitten loppupäiväksi on jäänyt päähän kummittelemaan.  
Jyskyttävän päänsäryn aikana korvissa kaikuu käkätys, jonka Abraham yrittää peittää 
musiikkikuulokkeilla ja kuunnella Anna Bandin biisejä. Siitä ei tule mitään koska migreeni pahenee 
kaikista äänistä sekä Anna Bandista hän saa assosiaatioita blondiin. Laulajalla on pitkä 
vaaleanruskeat suorat hiukset ja pitkähköt kasvot.  
 
Töissä Jessica kaipasi Abrahamia niin maanperusteellisesti. Hän on yhä rakastunut työkaveriinsa 
mutta rakkaus on aavistuksen verran muuttunut krapula-asteelle. Järki alkaa palailla pätkittäin mutta 
valitettavasti aivan liian hitaasti. Häntä vituttaa, kun rakastutti itsensä tursakkeeseen.  
Robottihuoneessa yksinään istuessaan ohjelmointitietokoneen ääressä hän pohtii, jos työpaikalla olisi 
muita seksikkäitä jätkiä. Herman olisi melko sympaattinen mutta hänhän on vaikeasti liikunta- ja 
toimintarajoitteinen niin, ettei suhteesta tulisi mitään, sama juttu myös Kajn kohdalla. Sitten ajatus 
meni Elgar-Maximiin. Hän on korkeakoulutettu ja tietää paljon asioita sekä pitää minun 
kertomuksistani, ajatteli hän. Elgar-Maxim ajatus teki häijyä ja jälleen suuhun pukkasi oksennuspallo, 
jonka hän sylkäisi örähtäen roskakoriin. Örähdys kuului käytävälle, jossa Android sattui kulkemaan 
ohitse ja raotti robottihuoneen ovea ja kysyi: ”Nå Jessie, mikä hätänä?” Jessica vastasi, että pääsi 
vaan aivastus ja pidätteli uutta yökkäystä, kunnes ohjaaja oli poistunut. Onneksi Android jatkoi 
matkaansa kohti konttoria.  
Heti Androidin mentyä Jessicalta pääsi melkoinen yrjölaatta suoraan roskakoriin. Hän rytisti paperin ja 
peitti oksennuksen, ettei ohjaajat näkisi ja sitten alkaisivat tenttiä, että onko vatsatauti.  
 
Seuraava työpäivä on lyhyttorstai ja Abrahamilla on kunnan siivousapua eli hän ei tullut lainkaan 
työpaikalle. Töiden jälkeen kotona Jessica kirjoitti salasanoin suojattuun blogiin, että tämä päivä oli 
Abrahamiton eli työpäivä ilman mies kauneutta. Eilinenkin oli Abrahamiton sekä häneltä oli päässyt 



Elftonssonin makuinen oksennus. Facebookissa hän ei uskalla kirjoittaa blogia koska siellä sukulaiset, 
Abraham sekä tämän kaverit näkisivät kaiken. Ei aina estotoimintoihin voi luottaa.   
 
Työblogia hän kirjoittaa ainoastaan aikuisille tarkoitetussa nettiyhteisö Ville's Placessa. 
Ville’s Place on kuin Facebook minikoossa. Jessican onneksi siellä ei ole sukulaisia eikä työkavereita 
eli siellä ei tarvitse mitään salata, paitsi poistaa hakukoneiden seuraamisen. Täällä hän esiintyy 
nimimerkillä Blue Owl.  
 
Perjantaina töiden jälkeen Jessica, Abraham ja Madelene kävivät viikko-ostoksilla Lunden-Zumbyn 
Gunwood’s Cash ruokakaupassa. Samassa rakennuksessa on konkurssimyynti, jossa myydään 
tavaraa konkurssipesistä. Sieltä Jessica on ostanut halpoja musiikki-USB-kalikoita niin, että niitä oikein 
pursuaa kaapit ja lipastot. Hän on myös ostanut kirpputoreilta halpoja olutlaseja, vaikkei edes juo 
olutta. Ehkä voisin alkaa luopumaan näistä heräteostoksista ja sujauttaa ne joka jouluisiin 
joululahjavaihtajaisiin, vatuloi Jessica samalla, kun pysäköi suurelle pysäköintipaikalle. Hän pyrkii 
valitsemaan sellaisen pysäköintiruudun, josta pääsee lähtemään etuperin.  
 
Keskellä Lunden-Zumbyn pienteollisuus- ja kauppa-aluetta on Hyundain autokauppa, josta Jessica 
osti viime syksyllä Hyundai iRexin.  
Hyundai Vehon vieressä on Enterin kurssikeskus, jonka vieressä on cateringfirma, joka toimittaa 
ruokaa kouluihin. Cateringfirman vieressä on puutarhakauppa Outfloor sekä kunnan kierrätysasema. 
Hyundai Vehoa vastapäätä, Härstadvägenin toisella puolella, on Tvåstadin suurmoskeija, joka on 
molemmille; sunni- ja shiiamuslimeille. Alueen ensimmäinen moskeija Lextorpissa on yhä jäljellä, 
jonne on järjestetty muslimien rippituoli, jossa he voivat käydä tunnustamassa syntinsä.  
 
Hyundai Vehon vieressä on Sunerin varasto ja halpahalli Tokmann. Tokmannin vieressä on 
rakennustavaratalo Building Center sekä rengasfirma Gummimannen, jonka portilla seisoo vanhoista 
autonrenkaista tehty kumimies.  
Tokmannia vastapäätä, Zumbyvägenin toisella puolella, on Tvåstad Plastic Factory. Muovitehtaan 
vieressä on makeistavaratalo Godislandet, jossa Berta Källström työskentelee.  
Zumbyvägen alkaa Härstadvägeniltä ja päättyy Hullsjöledenin alle, jossa tie jatkuu Härstadin puolelle 
liittyen Hullsjövägeniin.  
  
Alkukesällä Jessica ja Abraham olivat sovussa, ihan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Jessica 
päätti, ettei enää aio omatoimisesti pussata Abrahamia. Hän toivoo, että seuraava pusu tulisi 
Abrahamilta tai joltain eurokarjulta. Abraham on menettänyt eurokarjun tittelin Jessican silmissä mutta 
vielä krapula-asteella yhä fanittaa, vaikkei haluaisi.  
 
Abraham on jo lukemattomia kertoja itse mielessään vatuloinut, jos lopettaisi parisuhteen Madelenen 
kanssa ja aloittaisi suhteen Jessican kanssa mutta sitten hänelle tulee ahdistava ajatus, että mitähän 
perhe ja muut kaverit tuumaisivat. Ainakin Josef Larsson riemuitsisi ja sitä riemua Abraham ei halua 
mulkerolle suoda. Todennäköisesti kaikki muut kaverit tuomitsivat kihlauksen purkamisen, ja hän saisi 
inhottavan mieshuoran maineen.  
 
Main lopulla Jessica, Abraham ja Madelene kävivät jälleen kuukausiostoksilla. Tällä kertaa he kävivät 
Lilleskogin Coop Prismassa koska se on isompi kuin Gunwood’s Cash sekä Coop Prisma on 
halpuuttanut hintansa.  
Abraham ja Madelene ostivat paljon herkkuja kuten esimerkiksi japanilaisia piirakoita, olutmarinoituja 
hanhenmaksapalleroita sekä suuren pullon German Colaa. He ovat riippuvaisia German Colasta; jos 
sitä ei saisi, niin silloin tulee hirvittäviä vieroitusoireita kuten päänsärkyä. Abraham yrittää päästä eroon 
tästä mystisestä sokerikolajuomasta mutta se on vaikeaa koska kihlattu heti käy sitä ostamassa, kun 
hän valittaa päänsärkyä. Huhujen mukaan German Cola sisältää kokaiinia mutta sen valmistaja  
The German Cola Company kiistää jyrkästi moiset epäilyt. Panimo sijaitsee Centstadin Vandbyssä 
sekä Brysselin Fanta Cityssä. 
 
 
 
 
Ostosten jälkeen syötiin geenimuunnellut hampurilaiset Lilleskogin Hesburgerissa.  
Lilleskogin kauppakeskuksella on tällä hetkellä neljä hampurilaisravintolaa; Mc Donalds, Burger 
President, Hesburger sekä juuri avattu Maxias. Tvåstadissa on kaksi Maxias pikaruokalaa; 



Lilleskogissa ja kauppakeskus Överbyssä. 
 
Syönnin jälkeen he kävivät Fri Urval halpahallissa. Sieltä Jessica löysi halvalla Hectors dikt rustningar 
runokokoelman. Siitä hänelle tulee mieleen skandinaavikriitikoiden ylistämä huumorilaulaja Herman 
Hector Grayn biisi, Snön gjorde ängel i hallen. Jessica päätti ostaa runolukulaitteen, jotta 
kertomuksista tulisi taiteellisempia. Ehkä sitten joskus, kun hän lähettäisi kertomuksensa kustantajalle, 
niin kriitikot alkaisivat ylistää tarinoita, ajatteli Jessie samalla, kun jonotti Fri Urvalin kassa-
automaatille.  
 
Kun kolmikko oli tarpeeksi katsellut Lilleskogin kauppakeskuksella, niin silloin Jessican piti kyyditä 
Abrahamin ja Madelenen Mellerudiin, Bergrådsgatanille, vaikka Lilleskogista menee busseja 
Mellerudiin. Bergrådsgatan sijaitsee keskellä Lyckobo kaupunginosaa. Vähän matkan päässä asuu 
Marcello sekä Josef. Marcello asuu lähempänä Madeleneä, korttelin toisessa päässä, pienen 
nurmikkotorin laidalla. Nurmikkotorin vieressä on Home Pizza sekä korttelikauppa Biffens Urval.  
Kun Jessica näki kaupan nimen, niin silloin hänelle tuli mieleen Reinfeldtin perhe.  
Kauppa kuuluu pieneen löysään Biffens Urval ketjuun, johon liittyivät suurin osa T-marketin 
kauppiaista. Osa T-marketeista sulautui osuuskunnalliseen Coop-ketjuun. Ne, jotka eivät tykkää 
osuuskunta-ajattelusta, muodostivat tämän löysän Biffens Urval yhteistyöketjun.  
 
Junin alussa oli Daily Activityn jokavuotinen ulkoilupäivä Centsjönin virkistysalueella.  
Centsjö on pieni järvi Tvåstadin ja Uddevallan välissä. Järven entinen nimi on Öresjö, jonka nimeä on 
päivitetty, jotta se sopisi paremmin suureen eurooppalaiseen isänmaahan. 
Ulkoilualueen keskellä on pieni hiihtotupa, Mikas stuga. Mökin vieressä on Harvia sauna, joka on 
nimetty kiukaan mukaan.  
 
Jessica oli kuskina Abrahamille ja Fredrikalle. Hän haki Fredrikan ensimmäisenä, joka oli odottamassa 
Kundtorgetilla. Sitten hän kurvasi Sunnanvindsvägenille hakemaan Abrahamia. Heti kun Abraham oli 
tullut autoon, niin kuljettaja laittoi autonmusiikkisoittimeen Anna Bandin biisit pauhaamaan.  
Joka kerta Abrahamia alkaa laulattaa, kun kuulee Annan lauluja. Hän osaa jo laulunsanat ulkoa. 
Joskus hän on vatuloinut, että jos joskus tulisi tarvetta sukupuolenvaihtoon, niin silloin ottaisi 
nimekseen Anna. Tällaista hän ei sano kenellekään, kun on hyvin homofobinen mutta toisaalta 
helposti saattaa kiihottua samaa sukupuolta olevista.  
 
Jessica pysäköi autonsa ulkoilualueen ylimmälle parkkipaikalle, ettei lonkkavikaisen Abrahamin 
tarvitsisi vaappua pitkästi. Jos hän olisi tullut yksin, niin todennäköisesti olisi pysäköinyt alimmalle 
parkkipaikalle, joka on lähinnä tietä. Silloin voisi riisua silmälasit ja lepuuttaa silmiään, kuten hän tapaa 
ajatella. Tämän nykyisen auton aikana hän on ajanut silmälasit päässä ja riisuu heti pysäköityään 
paitsi nyt, kun kyydissä on kaksi työkaveria.  
Pysäköintipaikalta näkyy punainen pieni hiihtotupa. Kävelypolun varrella on tienviittoja, joissa 
opastetaan Mikan tuvalle, Harvian saunaan sekä järvenrantaan.  
Kun Jessica, Abraham ja Fredrika olivat tulleet Mikan tuvan kuistille, niin siellä oli muutama ihminen.  
Yksi heistä on Café Sunerin Jerker Johansson. Bjarne Anger ei ollut läsnä koska ohjaajan mukaan 
kahvilaa ei voi noin vain sulkea. Kraftverketin kaikki ryhmät eivät olleet ulkoilupäivillä koska jotkut 
duunarit eivät olleet kiinnostuneita. Moni inhoaa Budtjänstin Pippi Olofssonia, kun tämä moottoriturpa 
on raskasmielinen ja suoraan sanoen hullu. Pippi on enemmän narsistisempi kuin Abraham, 
suorastaan umpihullu, joka haluaa omistaa kaverinsa. Tämän vuoksi moni, joiden joukossa Bjarne, 
eivät halunneet olla samassa paikassa sen hullun narsistin kanssa.  
 
Jos ei mene Pipin mieliksi, niin silloin tämä alkaa itkeä pillittää niin, että aina joku ylikiltti nössö alkaa 
lohduttaa, jolloin joutuu Pipin pauloihin.  
Bjarne ja Jerker eivät pidä Pipistä, mutta heidän on pakko jollain tavalla sietää mulkeroa, sillä Pippi on 
parisuhteessa Fix Teamin Bremanin kanssa. Erik on erittäin nössö ja ylikiltti eli narsistien tyypillinen 
uhri.  
 
Erikillä ja Pipillä on paha narkolepsia eli Pippi hyväksikäyttää heidän yhteistä sairauttansa; hänen 
mielestänsä yhdessä he tukevat toisiaan. Itse asiassa Pippi määräilee Erikin tekemisiä niin, ettei Erikiä 
voi kutsua juhliin, kun silloin Pippi änkeää mukaan, vaikkei tätä ole kutsuttu.  
Onneksi Bremanilla on henkilökohtainen avustaja, joka onnistuu hyvin pitää Pipin kurissa.  
Pippi on innokas nyrkkeilijä ja turhan usein nyrkkeilykehän ulkopuolellakin näyttelee nyrkkejään. Hän 
on ihastunut ikivanhoihin Rocky-leffoihin ja kuvittelee olevansa moderni Balboa.  



 
Aprillin lopulla, kun Jessica oli riidoissa Abrahamin kanssa, niin sattumalta, hän tutustui Jerkeriin 
Facebookissa. Jerker oli flirttituulella ja pelleili Jessicalle niin, että Jessica kiihottui tästä komeasta 
eurokarjusta. Kyllä hän tiesi, että Jerker Johansson on toimintarajoitteinen eli tursake mutta samalla 
hyvin komea eurokarju. komeampi kuin Abraham. Jerkerillä on hoikka kehon rakenne ja ihanasti 
liehuva vaalea otsatukka, ainakin Jessican mielestä. Hän ehti unelmoida, että ehkä Jerker olisi se 
oikea. Jerkerin Facebook-sivulla on Live-nettikamera, josta Jessica näki pojan kauniit harmaanvihreät 
silmät sekä kauniin hymykuopan. Jerkerilläkin on samanlaiset pulleat posket kuin Jessicalla.  
Jessica ajatteli, että ehkä hänestä ja Jerkeristä voisi tulla pari. Häntä kiihottaa se, kun heillä 
molemmilla on samalla kirjaimella alkava etunimi. Jerkerin nimimerkki Facebookissa on flirttihenkinen; 
Vacker_kille. 
Jessica huomasi Jerkerin kaverilistalta, että tämä etä-seurustelee jonkun färsaarelaispimun kanssa eli 
ei kannata kytkeä hurmaoperaatiota ajatteli hän.  
Jerker kiihottui Jessicasta, kun helposti ihastuu kaikkiin jessikoihin. Myös hänellä on nimifetissi.  
 
Eräänä työpäivänä Jessica meni kahvilaan tapaamaan Jerkeriä. Juuri silloin kahvilassa oli vain 
Winston Liesto, joka kertoi, että Bjarne ja ohjaaja Martin ovat Fix Teamin tiloissa ja Jerker on 
käymässä Färsaarilla. Jessica muisti, että Winston on yksi hänen lukionaikaisista koulukavereistansa 
ja hänet valtasi valtaisa vitutus, jonka hän onnistui peittää. Hänen mielestänsä Winston on ikuisesti 
emätursake.  
Kuultuaan, että Jerker on Färsaarilla, niin silloin Jessicaa vitutti, kun myös tällä komistuksella on 
lesbon retale tyttöystävänä.  
 
Winston Liesto on erittäin puhelias ja impulsiivinen. Nytkin tämän moottoriturpa kävi ihan solkenaan. 
Hän monesti innostuu sairaalloisesti jostain aiheesta ja kuvittelee olevansa eräänlainen ohjaaja. 
Kouluaikaan Winston oli vastakohta; ei suostunut puhumaan Länsi-Götanmaan murretta. Hän suostui 
vain kirjoittamaan sanomansa. Kotikielentunnilla hän puhua pajatti Norlannin murteella, kun on 
lähtöisin kaakkois-Norlannista.  
Winston asuu Sunnanvindsvägenin ryhmäasuntolassa, lähellä Abrahamia, samassa talossa kuin Pippi 
Olofsson. Hän tulee jotenkuten toimeen Pipin kanssa, vaikka toisinaan alkaa itkeä pillittää, kun Pippi 
änkeää hänen asuntoonsa.  
 
Ulkoilupäivillä Pippi rehkii koko ajan ja haluaa voittaa veikkauskävelyn. Jos hän häviäisi, niin silloin 
alkaisi hirveä pillitys. Nyt ennen veikkauskävelyä Pippi verryttelee ja punnertaa Harvia saunan 
edustalla. Sauna ei ollut päällä koska oli aamupäivä. Sivummalla on suuri traktorinrengas, jota voi 
pyöritellä. Pippi ei ole niin vahva, että jaksaisi edes nostaa traktorin renkaan. 
 
Kun Jerker Johansson oli palannut Färsaarilta, niin silloin ilman mitään syytä hän laittoi Jessican 
Facebookin estolistalle niin, ettei hän enää päässyt tämän sivulle. Ehkä Jerkeriä alkoi ujostuttaa ja 
hirvittää jos tyttöystäväkandidaatti näkisi blondin nimen ja pistäisi välit poikki.  
Jerker ei ole vihainen Jessicalle, että tämä oli tätä kysellyt. Myöhemmin Jessicalle valkenee, että 
Jerker on hieman omituinen.  
 
Centsjönin virkistysalueen Mikan tuvan kuistilla Jerker seisoo asennossa odotellen veikkauskävelyn 
alkamista. Hän on sen verran kovis, ettei narsistinen Pippi uskalla hyppiä silmille.  
Jerker rupatteli Abrahamin kanssa koska he ovat koulututtuja. Jessica salaa ihaili Jerkerin vaaleita 
kasvoja ja oljenvaaleaa pystyssä olevaa tukkaa ja sitten heti perään Abrahamin kastanjanruskeaa 
siilikampausta. Hän pohti, että mitenhän mahtaisi Jerker reagoida poskipusuun. Sitä hän ei halua 
tietääkään. Häntä jännitti, jos Abraham menisi läpättämään poskipususta Jerkerille mutta onneksi niin 
ei käynyt. Onneksi Abrahamillekin poskipusu on sen verran arka-asia, ettei halua siitä läpättää. 
 
 
 
Tänä vuonna veikkauskävelyn kysymykset ovat visaisempia kuin aikaisempina vuosina. 
Jessican veikkauskävelyryhmään kuului Abraham, Lars sekä vasta aloittanut sijaisohjaaja Giovanni 
Eriksson. Giovannin edeltäjä, Billy Andersson, siirtyi Culture Centerin alaisuudessa olevaan 
leivontaryhmän ohjaajaksi. Giovanni tulee samasta ryhmästä eli hän ja Billy vaihtoivat työpaikkaa. 
Erikssonilla on tarkoitus aloittaa Tvåstad helpossa mutta ensin on päättänyt kokeilla sijaisohjaajana. 
Hän on ammatiltaan pedagogiteknikko eli hyvät yhteydet Johan Janssoniin.  



Aluksi Jessicaa kiihotti Giovannin ulkonäkö; vaalea pitkä pystyssä oleva kampaus. Hän on suurin 
piirtein saman ikäinen kuin Johan Jansson. Jessican mielenkiinto lopahti, kun huomasi, että Giovanni 
on pesunkestävä ihilisti, jopa enemmän ihilistisempi kuin Billy. Jessica kaipaa Johan Janssonin aikoja, 
jolloin oli paljon helpompaa, kun ei ollut Abrahamia. Hän alkaa pikkuhiljaa kyllästyä olemaan 
Abrahamin ikeessä. Mitä enemmän hän ajattelee Abrahamia, sitä enemmän joutuu tämän 
kierteeseen. Abraham on Jessicalle kuin viinapullo raitistuneelle alkoholistille.  
Silloin tällöin Johan käy Tvåstad helpossa tervehtimässä duunareita sekä Androidia. Silloin blondin 
silmät alkavat loistaa.  
 
Jessican veikkauskävelyryhmä tuli kolmanneksi. Jessica valitsi palkinnoksi Eurooppa-lippalakin. 
Abraham ja Giovanni valitsivat työkalupakin täynnä hienoja perustyökaluja. Lars valitsi elektronisia 
geelikyniä mutta myöhemmin katui valintaansa ja olisi halunnut vaihtaa Giovannin kanssa mutta 
Giovanni ei halunnut luopua hopeanvärisestä metallisesta työkalupakista.   
 
Myös ulkoilupäivän päätteeksi Jessica ajoi tässä järjestyksessä Fredrikan ja Abrahamin koteihinsa.  
Fredrika asuu Västra långgatanilla, vastapäätä uima- ja urheilutaloa.  
Vastikään Fredrikan naapuriin on muuttanut Karl-Mosse Eriksson eli Abrahamin entinen naapuri, joka 
auttoi häntä vaihtaa Daily Activity ryhmää tasan vuosi sitten. Silloin vielä oli epävarmaa, jos olisi 
vapaita paikkoja mutta Abrahamin onneksi Berta lopetti. Tässä tapauksessa kummallinen tilanne, kun 
toisen sairastuminen oli toisen onnenpotku.  
Nyt Karl-Mosse itse on jonotuslistalla Tvåstad helpoon. Moni duunari haluaisi aloittaa tässä 
liberaalisessa ryhmässä.  
Tvåstad helpon vapaamielinen ilmapiiri johtuu ohjaajien alimiehityksestä; sijaisohjaajat eivät tiedä 
ryhmän tapoja sekä kaikkia työtehtäviä. Androidilla on rankkaa, kun pitäisi ehtiä kaikkien duunarien 
luokse ja siinä sivussa vielä neuvoa sijaisia. Kaiken kukkuraksi esimiehet ohjaavat työharjoittelijoita 
sekä uusia duunareita juuri tähän ryhmään. Tvåstadin hoivahallinnon päälliköt ovat surkeita. 
Koulutusyhtiö Suner ei voi tehdä paljoakaan, kun kukaan ei ole valittanut.  
 
Jessica ei tiedä, että Fredrika harrastaa golfaamista.  
Joka torstai kello 16 Tvåstadin toimintarajoitteisten urheiluyhdistys, TFIF:llä on treenit Kobergin 
golfkentällä. Talvella golftreenit pidetään golfkentän vieressä olevassa golfhallissa. Vasta-alkajat 
aloittavat minigolfradalla.  
Fredrika on erittäin hyvä golfissa. Useimmiten hän golfaa kuuromykkä Ann Sävströmin kanssa, jonka 
äiti on kaupunginvaltuuston puheenjohtajatar, Olga Sävström. Tämän vuoksi moni mielistelee Annia. 
Silloin tällöin Ann tulee härskille tuulelle ja alkaa kopeloida jätkien munia. Tämä on vain hänen 
toimintarajoitteensa eikä mahda sille mitään.   
 
TFIF:ssä golfaa Fredrikan ja Annin lisäksi Jerker ja Bjarne sekä Fix Teamin Nisse. Joka toinen torstai 
on lisensioitu kaupunkiottelu E-Mail League, jolloin sähköpostitse lähetetään golftulokset Skandinavian 
golfliittoon. Golfliiton isopalkkaiset virkailijat vaativat kilpailulisenssin koska kyseessä on 
toimintarajoitteisten urheiluyhdistys. Tästä TFIF:n puheenjohtajatar-treenaaja Vivi Kristensson on 
monesti valittanut, että säännöt ovat syrjiviä mutta golfliiton ukot ja akat eivät ota kuuleviin korviinsa 
koska silloin normaalirajoitteiset golffarit vierastaisivat toimintarajoitteisia golfkentillä eikä suostuisi 
heidän jakamaan tuloksia heidän kanssansa.  
 
Vivi Kristensson on lihavahko harmaa lyhytsiilitukkainen akanpökkelö, joka ajoittain on hyvällä tuulella 
mutta toisaalta tapaa mököttää ja tuhista golfradan kahvilassa. Usein hän mättää suuhunsa suuria 
paksuja Balkan makkaroita.  
TFIF yhdistyksen toimitilat ovat Södra Karlsbergsvägenillä, Björndalenin kaupunginosassa. 
 
Todella kummallista kun Jessica ei vielä ole hiffannut ihka elävää Nisseä. Jos hän tietäisi, niin 
todennäköisesti tulisi hulluksi rakkaudesta ja unohtaisi Abrahamin.  
Jos hän tietäisi, että Fredrika golfaa samassa yhdistyksessä, jossa on ihka elävä Nisse, niin varmasti 
hän aloittaisi golfin, vain siksi kun yhdistyksessä on Nisse sekä upea kroppainen Jerker.  
Syy, että miksi Jessica ei vielä ole hiffannut Nisseä on, että tämä usein tapaa oleskella Fix Teamin 
tiloissa, ainoastaan tiistaisin Nisse tapaa siivota Fix Teamin puoleisen käytävän puoliskon, käytävä 
kahvilan ja lastauslaiturin välissä. Lounasaikaan Nisse tapaa istua kahvilassa mutta Jessica ei tiedä 
hänen nimeänsä. Nissen tyttöystävä on Budtjänstin Tove Mullqvist. Nisse suunnittelee lopettavansa 
suhteen koska pimu on erittäin härski, oikea seksihullu, melkein yhtä hullu kuin Pippi.  



Olofsson ei ole seksihullu vaan yleishullu ja jopa väkivaltainen, jos tämän mieliksi ei jokin asia mene.  
Nisse katselee vähän sillä silmällä Budtjänstin Doris Sundgreniä mutta tyttö on aivan liian ujo eikä saa 
liikkua kaupungilla ilman avustajia, ettei tuhlaisi rahojaan eli sama ongelma kuin Tvåstad helpon 
Larsilla.  
 
Abrahamia ei golf voisi vähempää kiinnostaa. Hänellä ei ole mitään harrastusta. Jos joku ehdottaa 
hänelle jotain urheilulajia, niin heti hän alkaa valittaa lonkkavikaansa. Hän haaveilee jostain 
mukavasta harrastuksesta, muttei tiedä mikä kiinnostaisi. Hän haluaisi harrastaa ja omistaa tavaraa, 
jota muilla ei olisi, jotta voisi leuhkia. Hän on aivan hulluna partavesien perään ja saattaa tuhlata 
hirvittäviä summia kalliisiin partavesiin, jos saldo riittäisi.  
 
Kun Jessica oli jättänyt Fredrikan kyydistä, niin silloin hän ajoi hyvin hitaasti kohti 
Sunnanvindsvägeniä. Auton musiikkisoittimessa pauhasi Anna Bandin biisit. Abraham rallatteli 
kappaleiden tahdissa samalla kun Jessican moottoriturpa kävi ihan solkenaan. Hän tapaa 
kommentoida kaikkea näkemäänsä, että tuossa on tapahtunut sitä ja tuolla on se ja se. Tietämättään 
hän tekee virheen, sillä hän kertoo liikaa aikaisemmista tekemisistään niin, että työkaveri pian tietää 
hänen tekemisistään ja milloin on jouten eli valkoisen valheen tekeminen vaikeutuu.  
 
Seuraavana päivänä, päivää ennen juhannusta Abraham ilmoittautui sairaaksi koska halusi levähtää 
ulkoilupäivän jälkeen, vaikkei se ollut rankka. Urheilupäivä oli rankin Pippi Olofssonille koska tämä 
juoksi veikkauskävelyreitin, jotta tulisi ensimmäisenä maaliin, vaikkei sillä ollut mitään merkitystä. Hän 
haluaa aina olla ensimmäinen ja paras.  
Abraham väitti, että hänellä olisi hirveä migreeni. Mitä hän ei tiedä, migreeni on kuin onkin 
telepaattinen yhteys hänen ja Jessican välillä.  
Joka ilta sängyssä Jessica haaveilee Abrahamista ja samalla masturboi. Tämän vuoksi Abrahamin on 
vaikea nukahtaa, kun korvissa kaikuu blonditytön käkätys jämtlantilaisella korostuksella. Aamuisin 
Abrahamille pukkaa migreeni, kun pääkoppa ei ole saanut tarpeeksi lepoa. 
 
Iltapäivällä, tuntia ennen työpäivän päättymistä, Abraham soitti Jessican takkipuhelimeen ja kysyi jos 
tämä lähtisi kuskiksi kauppaan. Jessica vastasi, että on vielä työpaikalla mutta kello puoli neljä se käy 
hyvin. Jessicasta tuntuu mukavalta, kun vihdoinkin hänellä on seuraa eikä osaa aavistaakaan, että 
pian tulee saamaan aivan liikaa seuraa niin, että menettää kyvyn olla itsekseen.  
Hän on myös unohtanut pyytää biokaasurahaa, sillä viimevuosina biokaasunhinta on noussut pilviin. 
Edellisen kauppakierroksen yhteydessä Madelene olisi tarjonnut 10 globalin seteliä biokaasurahaksi 
mutta Jessica oli sanonut, ettei tarvitse maksaa tällaisia lyhyitä paikallisajoja. Siinä hän teki suuren 
virheen, sillä Abraham sai sellaisen käsityksen, ettei kavereiden tarvitse maksaa kyydistä. Jos hän 
osaisi aavistaa tulevaa, niin hän olisi ottanut setelin. Ennen kaikkea tässä vaiheessa olisi helppo 
kieltäytyä kyyditsemisistä, kun siitä ei vielä ole tullut tapa.  
 
Kello puoli neljä Jessica kurvasi Abrahamin suurelle parkkipaikalle odottamaan. Pian Abraham ja 
Madelene tulivatkin käsikkäin Jessican keskiyönharmaaseen Hyundai iRexiin.  
Madelene kysyi Jessicalta, että haluaisiko tämä pitää viikonloppuna seuraa Abrahamille, sillä välin, 
kun itse käy siskonsa luona Alingsåsissa. Jessica tunsi, kuinka munasolu alkoi irtoilla mutta onnistui 
pitää pokkansa. Hän nyökkäsi: ”Japp, se käy hyvin!”   
Madelene ei halua, että poikaystävällä olisi ikävää sillä välin, kun on poissa. Abraham ei siedä 
Madelenen siskoa, kun tämä on semmoinen puhelias hössöttäjä. 
 
Jessica ja Abraham sopivat, että lauantaina he katsoisivat filmiä Jessican luona. He katsoisivat 
vaikkapa jämtlantilaisen perheleffa, Pojken och Blåugglan, jossa Hallebergin vuorelta viedään yksi 
sinipöllöistä Östersundin eläintarhaan. Pienipoikanen huolehtii, että pöllöä kohdellaan hyvin. Tämän 
leffan Jessica haluaa näyttää työkaverilleen. Hän yrittää itse mielessään ajatella Abrahamia pelkkänä 
työkaverina eikä idolina tai rakkaana mutta se on vaikeaa, kun rakkaus ehti sekoittaa pään.  
 
 
Ennen kuin Jessica ja Abraham menivät ostoksille Lilleskogin kauppakeskukselle, niin ensin piti 
heittää Madelenen Strannan matkakeskukselle, josta on tullut kaupungin toiseksi suurin matkakeskus. 
Suurin on Öxnered.  
 
Jessica ja Abraham kahdestaan menivät Lilleskogiin ostoksille. He kävivät Coop Prismassa, kun siellä 
kaikki on samassa paikassa. Sitten Jessica käytti työkaveriaan Tokmannilla, kun aikaisemmin 



Abraham ei ole siellä käynyt. Se johtuu siitä, kun muut kaverit inhoavat halpahalleja.  
Esimerkiksi Marcellon mielestä Tokmannin kahvijauhe maistuu sukkamehulta. Siitä Jessica on kuullut 
Facebookin yksityis-chatissa. Lähes päivittäin hän tapaa chattailla Marcellon kanssa ja ihan 
muutaman kerran Josef Larssonin kanssa. Jätkät yrittävät varoittaa Jessicaa Abrahamista, ettei tämä 
ole oikea kaveri mutta turhaan. Jessie olettaa, että jätkät vain liioittelevat, vaikka itse onkin jo 
huomannut kummallisia piirteitä työkaverissaan.  
 
Josef Larssonin kanssa chattailusta Jessica ei uskalla mainita Abrahamille, kun tietää tämän vihaavan 
tätä yli kaiken. Jessican on vaikea tietää, että mitä koulussa on tapahtunut ja kuka on kiusannut ketä. 
Chatissa Josef vaikuttaa ihan mukavalta. Se voi tietenkin johtua siitä, kun Jessica on profiilikuvan 
perusteella kaunis nainen ja Josef on mies, jolla on mielessä V, kuten tunnettu skandinaavinen 
mäkikotka, Mats-Stefan Ryckén laulaa. Mäkihyppääjä aloitti laulajanuran heti mäkihypyn jälkeen. 
Mäkihyppy meni ihan mäkikotkanmunien koetteluksi, kun tämä nuori urheilija ärtyi juopottelemaan. 
Syynä on kaverit, jotka halusivat juhlistaa mäkihyppyvoittoja niin paljon, että ryyppyputki hirtti päälle ja 
mopo karkasi käsistä.  
 
Josef ja Marcello yrittävät varoittaa Jessicaa, että Abraham on arvaamaton ja huumorintajuton narsisti. 
Jessica vähättelee jätkien varoituksia, kun hyvällä tuulella oleva Abraham on hyvin hauska sekä 
lemmenkrapula estää järjen hiventä ajattelemasta varoituksia.  Hän ei osaa aavistaakaan kuinka 
oikeassa nämä kaksi jätkää ovatkaan. Jälleen hän aliarvioi varoitukset, sillä edellisen kerran hän 
aliarvioi Lenan varoitukset hyväksyä uudet työtehtävät. Tämä on tyypillistä Jessicaa; ei kuuntele 
viisaita neuvoja. Sama juttu myös vanhempien luona, kun he neuvovat pukeutumisessa, niin heti hän 
sähähtää. Silloin isä ja äiti hermostuvat ja syntyy ilmiriita, vaikka alun perin oli tarkoitus vain neuvoa. 
Semmoinen on Jessica Stenig.  
 
Tokmannin pysäköintipaikalta Abraham soitti naapurilleen, Albert Milosevicille, että voisiko tämä tulla 
kotiparkkipaikalle kassinkantajaksi.  
 
Albert Milosevic on syntynyt Sarajevossa mutta asunut Tvåstadissa suurimman osan elämästään.  
Kohteliaisuuden vuoksi myös Jessica auttoi kassien kantamisessa eli nyt Waliczekillä oli kolme 
uutteraa apulaista. Hän itse kantoi ainoastaan vessapaperipakkausta.  
Kassit kannettuaan Abrahamin keittiöön Jessica lähti kotiin. Töiden jälkeen hän ei ole käynyt kotona 
muuten kuin jättänyt työkassinsa sekä ottanut auton avainkortin. Hän on väsynyt eikä osaa 
aavistaakaan, että tämmöistä tulee olemaan.  
 
Jessica ja Abraham sopivat tapaavansa lauantaiaamupäivällä Sunnanvindsvägenin parkkipaikalla. 
Sinänsä Abraham voisi ihan hyvin mennä bussilla Jessican luokse mutta lemmenkrapulainen nainen 
haluaa hemmotella idoliaan, joksi hän aina vaan erehtyy ajattelemaan. Hän hemmottelee työkaverinsa 
pilalle niin, että pian tältä karkaa mopo käsistä.  
 
Perjantai-illalla tavalliseen tapaansa Jessica kävi vanhempiensa luona. Hän toi pyykkikassin ja sitten 
katsoi vanhempiensa kanssa TV Jämtlandia. Äskettäin Jessica on hankkinut TV Jämtlandin, jotta 
viikolla voisi katsoa synnyin maakuntansa tv-ohjelmia kotimurteella.  
TV Jämtlandin parhaimmat ohjelmat tulevat Jämtlandin kaupalliselta tv-kanavalta, joka tekee 
yhteistyötä julkisenpalvelun kanssa. Mainoskatkoilla näkyy ainoastaan menneillään olevan ohjelman 
Still-kuva. Silloin Jessica tapaa inistä, että olisi kiva katsella jämtlantilaisia mainoksia. Tällä kertaa hän 
kertoi vanhemmilleen, että huomenna hän ei tule syömään koska oli luvannut eräälle työkaverille 
katsoa leffaa. Tietenkin Annki ja Anders ilahtuivat, kun tytär on löytänyt kaverin eivätkä osaa 
aavistaakaan millaisen. Jessica tarkensi, että kyseessä on miespuolinen puolalaissyntyinen työkaveri, 
ettei saisi lesbon mainetta. Hän mainitsi työkaverin puolalaisuuden koska myös pikkusiskon 
avopuoliso tulee samasta osavaltiosta.  
 
 
Stenigit ovat homofobisia mutta silti Anders fanittaa skandinaavista iskelmälaulaja, Julia Broändaa, 
joka äskettäin on tullut ulos kaapista. Heti nettitrollit alkoivat vihapuheen niin, että uutissivustojen 
kommenttikentät täyttyivät asiattomuuksista. Sivustojen ylläpito on niin surkeita, etteivät ymmärrä 
sulkea kommenttikenttiä.  
Laulaja Julia Broända on syntynyt Imatralla mutta kasvanut Oulussa. Heti voitettuaan skandinaavisen 
Dansbandsdrottning laulukilpailun, hän muutti Skandinaviaan, Växjöseen. Ennen voittoa hän 
työskenteli Helsingin ja Tukholman laivalla baarimarina, kuten naispuolista baarimikkoa kutsutaan tätä 



nykyään. Työpaikalla hän keksi lakritsavodkan, jota alkoi valmistaa etelä-länsipohjalainen viinatehdas 
Forsöra AB.  
Nyt 3000-luvulla Julia Broända tuli kaapista ulos Sofie Bahmatsovin kanssa. Tämä tieto järkytti 
homofobisia faneja, mutta onneksi suurin osa faneista ovat kunnollisia kansalaisia ja ovat iloisia Julian 
puolesta, että tämä on löytänyt sen oikean. Harmillista on nettitrollien ilkkumiset.  
Kun laulajan lesbous oli tullut Jessican tietoon, niin hän alkoi pohtia omaa seksuaalisuuttaan. Hän ei 
tunne olevansa lesbo koska jo nimike kuulostaa liian läskiseltä; ihan kuin käsivarret olisivat läskiä 
täynnä, kuten Jessica tapaa ajatella. Hän alkaa yhä enemmän ajatella tuntematonta Johanna Kivistä 
mutta häntä yhä kiusaa yläasteenaikainen Johanne-murha. Harmi kun Kivinen sattuu oleman 
Haraldsenin kaima, melkein kaima, kuten hän tapaa usein vatuloida. Ennen Johanne-murhaa Jessica 
inhosi samannäköisiä tyttöjä ja oletti virheellisesti Johannen olleen kaksoisolento. Ei läheskään 
kaksoisolento, kuten hän on jälkikäteen hiffannut. Hän on katsonut Kivinen Areenalta Johanna Kivisen 
kuvaa; ehdottomasti kaksoisolento. Mitä enemmän hän katsoo Johannan kuvaa, sitä enemmän hän 
ihastuu, muttei tunne olevansa lesbo. Hän ei uskalla kirjoittaa Johannalle, vaikka tämä on muutaman 
kerran kirjoitellut hänelle. Kylläkin Jessie vastaa, lyhyesti ja ytimekkäästi kun heti tulee Johanne-
vainaa mieleen.  
 
Heti kun Jessica oli kertonut vanhemmilleen, että huomenna katsoisi filmiä työkaverin kanssa, niin 
pian tuli Abrahamilta tekstiviesti; Sorry, en voi huomenna katsoa leffaa sillä vietän Albertin kanssa 
äijäiltaa… Jessica vastasi viestiin; Okej, katsotaan leffaa sitten joku toinen päivä.  
Hän kertoi vanhemmilleen, että työkaveri perui juuri filmituokion ja tuleekin tavalliseen tapaan 
syömään kello 13. Andersilla ja Annkilla alkoi soida hälytyskellot ja varoitti tytärtään luottamasta 
tuollaiseen tyyppiin, joka ensin lupaa ummet ja lammet mutta sitten peruu kaiken. He varoittivat 
tytärtään olla lainaamatta sentin hyrrääkään tuollaiselle ihmiselle. Jos lainaa kerran, niin pian pitää 
lainata enemmän ja enemmän. Jessica lupasi olla lainaamatta senttiäkään. Hän havahtui, kun vahinko 
on jo tapahtunut. Muutama viikkoa sitten Abraham oli pummannut häneltä viisi globalia, kun tahtoi 
ostaa kuukausimarkkinoilta hienon mustan salkun. Abraham lupasi maksaa lainan heti kun 
sairauseläke olisi tullut. Nyt Jessica ei uskalla kertoa vanhemmilleen, että vahinko on jo tapahtunut ja 
on lainannut vitosen. Nyt häntä kadutti, kun oli mennyt lainaamaan rahaa, kun tavallisesti hän on hyvin 
säästäväinen. Nyt olisi hyvä hetki kertoa isälle ja äidille, että vahinko on jo tapahtunut mutta sitä hän ei 
kykene, kun vanhemmat eivät tunne Abrahamia ja voisivat arvata hänen olevan ihastunut. Tässä 
lemmenkrapula vaiheessa hän ei halua myöntää olleensa rakastunut, kun siitä tiedosta ei ole mitään 
seksuaalista hyötyä, kuten hän tapaa ajatella. Myöhäissyksyllä hän tulee katumaan, kun ei kertonut 
vanhemmilleen tästä ensimmäisestä lainasta, sillä lainoja kertyy useita. 
 
Jessica alkaa pikkuhiljaa sisimmässään aavistaa, ettei Abrahamiin ole luottamista mutta vielä jonkin 
aikaa lemmenkrapulainen sydän sanoo Bum-Bum. Järki sanoo, että hänen tulisi pysytellä kaukana 
koko mulkerosta mutta sydän huutaa Abrahamin nimeä.  
Jessica ei kykene paljastaa isälle ja äidille, että on tai ollut rakastunut kyseiseen työkaveriin eikä 
kykene kertoa tämän nimeä. Hän kutsuu Abrahamia vain työkaveriksi tai puolalaiseksi. Kun isä kysyi 
työkaverin nimeä, niin punastellen hän vastasi: ”Ööh, se on samanniminen kuin eräs Raamatun 
henkilöistä eli Abraham.” Nimen hän sanoi nopeasti. Pian isä ja äiti unohtivat nimen, kun tytär 
useimmiten kutsuu kaveriaan työkaveriksi tai puolalaiseksi.  
 
Jessica ei tiedä kuinka hän reagoisi, jos sattuisi niin, että Abraham rakastuisi häneen ja pistäisi poikki 
Madelenen kanssa. Todennäköisesti menisi ulalle ja juoksisi pylly edellä puuhun. Helppohan on 
unelmoida parisuhteesta mutta entä sitten kun ja jos parisuhteesta tulisi tosiasia? Entä sitten. Silloin ei 
enää olisi yksityiselämää ja kaiken joutuisi jakaa toisen kanssa. Kertomuksiakaan ei enää pystyisi 
sanella, kun ei enää olisi yksin. Kaikkea tätä Jessica on monesti vatuloinut. Hän jopa ahdistuu 
ajatuksesta, vaikka toisinaan olisi mukava nussia. Huonona puolena olisi se, kun joutuisi itse 
pyykkäämään ja siivoamaan. Tuskin isä tulisi siivoamaan, jos tyttärellä olisi ukko ja äiti pesisi pyykit, 
kuten hän tapaa ajatella kauhuissaan. Nussiminen olisi ainoa hyvä juttu, kuten hän tapaa pohtia.  
  
Myöhemmin illalla Anders ja Annki kysyivät tyttäreltä, ettei vain se työkaveri ole jo ehtinyt 
lainanaamaan rahaa, johon tämä änkytti tulipunaisena: ”Nee, en ole lainannut, en tietenkään.” 
Myöhemmin hän katui, kun oli kiistänyt epäilyt. Jos hän olisi heti tunnustanut, että vahinko olisi jo 
tapahtunut niin ehkä isä ja äiti olisivat voineet auttaa saamaan vitosen takaisin.  
Anders ja Annki tietävät, että tytär on kokematon kavereiden kanssa ja tätä on aivan liian helppo 
hyväksikäyttää ja kusettaa. 
 



Sunnuntaiaamupäivällä Jessica soitti Abrahamille ja kysyi, että miten meni äijäilta, johon tämä vastasi, 
että se oli suurenmoinen. Abraham pyysi Jessicaa seuraneidiksi aamupäiväksi, sillä Madde tulee kello 
14. Hän on hyvin seurankipeä eli aina pitää olla joku seurana. Yksinkertaisesti hän ei uskalla olla yksin 
kotona, kun pelkää ankaran yliholhoavan kummitätinsä tulevan määräilemään.  
Totta kai sairaalloisen ylikiltti lemmenkrapulainen Jessica kaasutti Hyundai iRexillään Abrahamin 
parkkipaikalle. Ensin hän soitti äidilleen, että tulee syömään myöhemmin iltapäivällä koska pitää olla 
seuraneitinä sille työkaverille.  
 
Abraham oli jo parkkipaikan kaiteella odottamassa ja pullisteli läskisiä käsivarsiaan ihan kuin siellä olisi 
lihaksia. Jessica kysyi, että missä ajeltaisiin, johon Abraham: ”Ajellaan vaan ympäriinsä.” 
ymmärtämättä, että biokaasu on kallista eikä hänellä ole aikomustakaan maksaa kyydistä.  
Jessica päätti tehdä pienen autoajelun maaseudulla, Eurobon takana, Gärdhemin perukoilla.  
 
Eurobon kerrostalolähiö on kauan sitten ollut osa Gärdhemiä. Kun lähiötä alettiin rakentaa, niin 
Gärdhem pieneni, ollen nyt piskuinen maalaispitäjä heti Eurobon itäpuolella. Tynkä-Gärdhemin 
halkaisee Såtenäs-Landvetter lentokenttäjunaratasilta. Eurobon länsipuolella on piskuinen 
Valutagårdenin kerrostalolähiö, jonka länsipuolella on toinen junaratasilta, jonka länsipuolella on 
Kronogården ja Lextorp.  
 
Gärdhemin perukoilla on pikkuteitä ristiin rastiin, joita Jessica yrittää välttää mutta nyt työkaverin läsnä 
ollessa päätti näyttää, että olisi kova autonainen. Ajokortin saatuaan hän on unelmoinut autoajeluista 
jätkien kanssa. Harmi vaan, kun tämä jätkä ei maksa kyydistä. Tuskin lemmenkrapulainen Jessie 
ottaisi biokaasurahaa, sehän nähtiin alkukesästä, kun Madde olisi tarjonnut maksun. Silloin Jessica 
ajatteli, että kyseessä on vain paikallisajo. Niin on tehnyt isä ja äiti sukulaisia kyydittäessä mutta 
Jessican kyydissä ei ollut sukulaisia vaan työkaveri, ja tämän kihlattu eli hänen olisi pitänyt ottaa raha 
vastaan. Oikeastaan Jessican pitäisi kieltäytyä työkaverinsa ajeluttamisesta, kun on tottumaton 
ajamaan autolla matkustajien kanssa. Kun Abraham on kyydissä, niin hän on turhan jännittynyt ja istuu 
melkein kiinni ratissa. Tämä on hyvin väsyttävää eli turvallisuusriski.  
 
Jessica tekee lenkin Upphäradissa katsomassa historiallista dieseljunaa ja sitten menee Lilleskogin 
kauppakeskukselle, jossa on aina mielenkiintoista katsottavaa ja samalla voisi hieman rentoutua. 
 
Abraham osti erittäin kallista partavettä, merkkiä Jan-Petter Ricci. Jessica ajatteli itse mielessään, että 
siinä meni lainarahat. Häntä melkein itketti, kun oli mennyt lainaamaan työkaverilleen. Myöhemmin 
autossa hän otti esille velan maksun. Abraham lupasi maksaa syksymmällä koska kesäkin on tulossa, 
jolloin olisi kiva ostaa jotain muuta. Tietenkin ylikiltti Jessica nyökkäsi hyväksyvästi, vaikka itse 
mielessään itki ja ajatteli vanhempiensa neuvoa. Jos hän olisi jämerämpi, niin hänen tulisi vaatia 
rahojaan takaisin niin pian kuin mahdollista sekä alkaa periä biokaasurahaa.  
 
Lilleskogista he menivät Jessican kämpille. He surffailivat netissä, kun leffaa ei ehtisi alkaa katsoa.  
Jonkin ajan kuluttua Marcello otti yhteyttä Jessican Chat-sovellukseen. Hän oletti, että Jessica olisi 
yksin kotona ja voisi chattailla. Alkukesästä lähtien Jessica ja Marcello ovat ahkerasti chattailut. 
Marcello yrittää varoittaa häntä Abrahamista mutta se menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. 
Marcelloa ärsyttää, kun Jessica ei ota kuuleviin korviin varoituksia Abrahamista. Hän itse on toden 
teolla vittuuntunut mulkeroon eikä halua edes tervehtiä kadulla. Ainoa positiivinen juttu Abrahamilta on 
viihderobotti. Marcellolla on monesti ollut mielessä robotin formatointi ja uudelleen nimeämisen, ettei 
siinä olisi muistoja Abrahamista.  
Jessica on kuullut kaikenmoista juttua Abrahamista, että tämä on kauhea ihminen ja oikea narsisti. 
Myös Abraham on kertonut paljon potaskaa Marcellosta ja Josefista. Jessica ei voi tietää mikä on totta 
ja mikä on pötypuhetta. Hän yrittää tasapainotella näiden kahden jätkän välillä. Ehkä tulisi hyviä 
ideoita kertomuksiin, kuten Jessica vatuloi.  
 
Nyt kun Marcello kirjautui Jessican Chat-sovellukseen, niin silloin Abraham oli vessassa. Abrahamilta 
pääsi räkänauru, kun huomasi vessanseinässä, vessapaperirullan vieressä, Basic-yhdistyksen 
mainoslappusen; Ei lisää paskaa!  
 
Jessica huusi hänelle, että nyt Marcello on netissä. Heti housut kintussa Waliczek juoksi 
makuuhuoneeseen, tietokoneen ääreen ja alkoi chattailla entisen ystävänsä kanssa mutta viestit olivat 
kaukana ystävällisestä. He kutsuivat toisiaan sanoilla; Huima, kakara, sikiö. Tämä loukkasi Marcelloa 
enemmän kuin Abrahamia.  



Vieressä Jessica katsoi kauhuissaan, kun työkaveri herjasi Marcelloa. Onneksi olin ehtinyt kysyä 
Marcellolta, että arvaa kuka on kylässä, ajatteli kauhistunut Jessica. Totta kai Marcello sen arvasi, kun 
Jessie on paljon fanittanut työkaveriaan.  
 
Heti chattailun jälkeen Marcello laittoi Jessican Chat-ohjelman estolistalle eikä muutamaan 
kuukauteen ollut yhteydessä häneen. Vasta myöhäissyksyllä hän alkoi jälleen chattailla, jotta kuulisi 
mitä se Waliczekin hulttio hommaa. Kesän aikana Abraham yritti useaan otteeseen soittaa Marcellolle 
mutta aina vaan sulki puhelun. Muutaman kerran Abraham lainasi Jessican takkipuhelinta, jotta puhelu 
tulisi eri numerosta. Heti kun tämä oli kuullut Abrahamin äänen, niin hän katkaisi puhelun.  
 
Aprillin lopulla Marcello oli soittanut Jessicalle, jonka numero on Enirossa, ja pyysi Abrahamin 
numeroa, jonka oli kiukuspäissään poistanut. Hänellä oli jotain tärkeää asiaa entiselle kaverilleen. 
Jessica antoi työkaverinsa numeron ja samalla tallensi Marcellon numeron. Numeron hän tallensi 
takkipuhelimensa numerolistalle viimeiseksi, ettei esimerkiksi isä ja äiti sitä näkisi, jos he sattuisivat 
selaamaan tyttären numerolistaa. Myöhemmin, kun Abraham alkoi soitella Marcellolle Jessican 
puhelimesta, niin silloin tämä kehotti Jessicaa poistaa numeronsa. Sitä hän ei halua tehdä, kun kerran 
on saanut nuoren jätkän numeron, vaikkei Marcello ulkonäön mukaan ole mikään kiiltokuvajätkä.  
Marcellolla ei ole mitään Jessicaa vastaan mutta kun tämä antaa Waliczekin hulttion soittaa omasta 
numerostaan, niin automaattisesti Jessie joutui huonoon valoon. Marcello alkoi suunnitella 
puhelinnumeron vaihtamista, ettei hemmetin nulikka enää tavoittaisi häntä.  
 
Maanantaina töissä Abraham pyysi Jessicaa kuskiksi Mellerudiin koska haluaa ostaa Phone Bankista 
uuden takkipuhelimen koska kuukausi sitten Madelene oli vahingossa leikannut takkipuhelimen 
pääkaapelin poikki eikä sitä pysty korjaamaan. Takkipuhelimien piuhat menevät saumojen sisällä. 
Abrahamin takkipuhelin lojui olohuoneen pöydällä, kun Madelene leikkasi nettitulosteesta Zbox 
peliohjetta, niin yhtäkkiä sakset joutuivat takkipuhelimen helman alle ja pääkaapeli leikkaantui, jolloin 
Madelene sanoi: ”Hoppsan, sinun takkipuhelimesi leikkaantui!” Abraham hurjistui ja alkoi takoa 
Madeleneä nyrkein mutta onneksi tämä isorintainen tyttö onnistui upottaa poikakaverinsa pään 
rintojensa väliin, jolloin tämä rauhoittui. Se on vaan ihmeellistä, kuinka daisarit rauhoittaa, ajatteli 
Madelene.  
Tyttöystävän rintojen välissä Abraham itki, että mitä nyt isä sanoo, kun takkipuhelin meni rikki. Hän on 
takkipuhelimensa vanki; hänellä ei ole muita kommunikaatiovälineitä.  
Ei edes perinteistä matkapuhelinta. Tietokone on ainoa kommunikaatiolaite takkipuhelimen ohella 
mutta hän on tottunut käyttää juuri takkipuhelinta.  
Madelene kertoi kihlatulleen, että Mellerudin keskustassa sattuu olemaan käytettyjen 
elektroniikkalaitteiden myymälä, josta saattaisi löytyä samanlainen ja samanmerkkinen takkipuhelin 
niin, ettei Babar Waliczek saisi tietää entisen takkipuhelimen vaurioitumisesta.  
Takkipuhelin on viinipunainen Samsung AW. Monesti Abrahamia on huvittanut puhelimensa 
merkkikirjaimet, että nehän ovat hänen nimikirjaimensa.  
Seuraavana päivänä Madelene vei rikkinäisen takkipuhelimen korjattavaksi elektroniikkakauppa Euro 
Houseen, joka on Lilleskogissa. Myyjät lupasivat katsoa mitä korjaus tulisi maksamaan. Jos se tulisi 
liian kalliiksi, niin silloin kauppa voisi romuttaa takkipuhelimen ja Abraham saisi romutuspalkkion. 
Takkipuhelimien elektroniikka sisältää paljon jalometalleja. Myös kangas on arvokasta. 
 
Totta kai sairaalloisen ylikiltti Jessica kyyditsi väsyneenä töiden jälkeen Abrahamin Mellerudiin. he 
kävelivät suoraan autolle. Jessica haki kotoa autonavainkortin, joka hänellä on makuuhuoneen 
ruskeassa hyllyssä.  
Sitten he ajoivat suorinta tietä Mellerudiin. He odottivat Madelenea Mellerudin kauppatorin laidalla.  
 
Madelene on vastikään saanut työharjoittelupaikan Mellerudin kaupungin rekrytointiyksikön Returen 
osto- ja myyntiliikkeestä. Pätkätyö second-handissa päättyi kuukausi sitten.  
 
Pian sininen paikallisbussi tulikin ja Madelene juoksi halaamaan poikaystäväänsä. Kummallista kun 
Jessica ei tule yhtään mustasukkaiseksi, kun Abraham ja Madelene halaavat toisiaan mutta hän tulee 
hirveän mustankipeäksi, kun muut tytöt halaavat häntä. Erityisesti häntä häiritsee, kun Disa Nilsson 
halaa ja hieroo Abrahamin hartioita. Hän ei tunne yhtään kateutta, kun tämä kihlapari hyväilevät 
toisiaan.  
 
Kun Abraham ja Madde olivat valmiiksi syleilleet, niin silloin he menivät Phone Bankiin, joka sijaitsee 
lasitetun kävelykadun varrella. Aikaisemmin samoissa tiloissa on ollut karkkikauppa Candy Bank. 



Tässä pienessä myymälässä on käytettyjen takkipuhelinten lisäksi myös filmi-USB-kalikoita. Jessie 
osti kaksi filmi-USB-kalikkaa; Burger Kong sekä kauhukomedia Skriket. 
Burger Kong kertoo suursyömäristä, joka ahmii hirveästi hampurilaisia ja juo litroittain kolajuomaa. 
Skriket kertoo kummallisesta tursakkeesta, joka huutaa kuin oikohöylä eikä kuuntele ketään. 
Jessica ajatteli, että ehkä joku päivä voisi katsoa nämä leffat Abrahamin kanssa.  
 
Abraham ja Madelene löysivät tismalleen samanlaisen takkipuhelimen mutta rahat eivät ihan riittäneet, 
siispä he lainasivat Jessicalta vitosen. Abraham on ennestään velkaa saman verran. Velat hän lupasi 
maksaa syksyllä. Jessica joutui jälleen olemaan kävelevä pankkiautomaatti. Hän sanoi 
kohteliaisuuttaan, ettei takaisin maksulla ole kiirettä koska hehän ovat kavereita. Yksinkertaisesti hän 
ei uskaltanut kieltäytyä. Jos hän ei olisi lainannut, niin silloin Abrahamilta olisi palanut käämit ja koko 
ilta olisi mennyt tekstiviestipommittelun merkeissä.  
Jessica sisimmässään itki, kun jälleen sama työkaveri pummasi rahaa ja on velkaa yhteensä 
kymmenen globalia. Jessica pohti kuinka isä ja äiti reagoisivat. Varmasti tulisi sanomista, ajatteli hän.  
Hän ei uskalla ottaa asiaa esille vanhempiensa kanssa koska hehän ovat kehottaneet olla lainaamatta 
sentin senttiä. Jessica itse ei ole kertaakaan lainannut rahaa, ei edes asuntoa ja autoja varten. Hän on 
velaton.  
 
Julin alussa alkoi Jessican ja Abrahamin kuukauden pituiset kesälomat. Ensimmäisellä lomaviikolla 
Abraham pyysi Jessicaa seuraneidiksi, siksi aikaa, kun Madde on töissä. Hänen kesälomansa alkaa 
viikon kuluttua. Totta kai ylikiltti Jessie suostui ja elättelee toiveita, että työkaveri rakastuisi häneen, 
vaikkei edes ole valmis parisuhteeseen. Sisimmässään Jessica itkee, kun mieluummin haluaisi olla 
Vingvägenillä aurinkoa ottamassa, kuten edellisinäkin kesinä. Miksi menin rakastuttamaan itseni, itkee 
Jessica hiljaa itse mielessään samalla, kun aamupäivisin menee Abrahamin luokse pitämään tälle 
seuraa. Itse hän ei tarvitse seuraa, kun on tottunut olemaan omissa oloissaan mutta rakastumisen 
takia kaikki on hyrskyn myrskyn hänen sisällään.  
 
Abrahamilla on tylsää tyttöystävänsä kämpillä, pieni yksiö ylimmäisessä kolmannessa kerroksessa. 
Hänen ei olisi mikään pakko olla Mellerudissä mutta, kun on niin samperin tyhmä, niin minkä teet.  
Lähistöllä asuu Marcello, jonka talon katto juuri ja juuri näkyy Madelenen ikkunaan mutta sinne hänellä 
ei enää ole mitään asiaa. Hän toivoo hartaasti, että Marcello ottaisi hänet uudelleen kaveriksi.  
Jessica on tavallaan sijaiskaveri, Marcellon korvike. Häntä on helppo hyväksikäyttää, kunhan vain 
väläyttää hapanta ilmettä, niin jopas kummasti blondi tanssii pillin tahdissa. Kyllä hän tietää syyn, että 
miksi tämä hassu jämtlantilais-blondi on niin avulias ja suostuu kaikkeen. Heti kun hänelle edes vihjaa, 
että on tylsää, niin heti tämä hyppää autoonsa ja ajaa huristaa Mellerudiin asti.  
 
Joka aamupäivä Julin ensimmäisellä viikolla Jessica hakee Abrahamin asunnolleen, jossa he katsovat 
leffoja, vaikka ulkona aurinko paistaa täydeltä terältä. Heidän tulisi kaiken järjen mukaan olla ulkona. 
Tvåstadissa on paljon vehreitä puistoja ja kävelypolkuja. Tuskin lonkkavikainen Abraham suostuisi 
lähtemään kävelylle. Jessica ei edes uskalla ehdottaa ulkoaktiviteettejä, kun melkein arvaa 
vastauksen. Hän tuntee olevansa pakotettu homehtumaan neljän seinän sisällä. Leffaa katsoessa 
Jessica itse mielessään sadattelee ja itkeskelee, kun on joutunut tällaisen ihmisen vangiksi.  
Kerta työkaveri on kylässä, niinpä kohteliaisuuden vuoksi Jessica tarjoaa tälle lakritsan makuista 
Forsöran vodkaa. Joka kerta Abraham innoissaan kulauttaa koko snapsilasillisen kurkusta alas 
hihkaisten: ”Mikä ettei!”  
 
Jos Jessica ei joutuisi olemaan seuraneitinä, niin silloin hän menisi kello 13 Vingvägenille syömään. 
Ruokaa sulatellessa lukisi paikallisuutislukulaitelehti TTELA:n.  
 
Joka päivä varttia vaille neljä Jessica ja Abraham menevät Madeleneä odottamaan Mellerudin Returen 
-myymälän portille, jonka edustalla on pitkulainen lastauslaituri, josta menee maahan liukuhihna, 
samanlainen kuin Tvåstadin kaupungintalolla.  
Siitä Jessicalle tulee vanhat työmuistot mieleen normaalirajoitteisten työpaikassa. Hänen 
silmäkulmaansa ilmestyy kyyneltippa, kun olisi pitänyt olla jämerämpi eikä suostua uusiin työtehtäviin. 
Yhä hän tekee samat virheet ja antaa nykyisen työkaverin pompotella. Hän itse mielessään kirosi Olga 
Lindbergin kuumimpaan helvetin laava-altaaseen samalla kun he istuivat autossa odotellen 
Madeleneä. Abraham kertoi samalla, kun Jessica muisteli menneitä, että kerran kun oli käynyt 
tyttöystävän työpaikalla, niin silloin harmaatukkainen ukkeli oli ajanut hänet ulos. Tuskin Jessica kuuli 
kaikkea mitä Abraham sanoi, niin uppoutuneena hän oli ajatuksiinsa.  
 



Kun Madde vihdoin ja viimein tuli myymälän isosta ovesta ulos, niin silloin Abraham avasi auton 
apumiehen puoleisen oven ja juoksi halaamaan. Madelene meni auton takapenkille ja sitten Jessica 
kyyditsi heidät Bergrådsgatanille, aivan Madelenen rapun edustalle. 
Sitten hän ajoi hyvissä mielin kotiin Tvåstadiin, kun on tehnyt työkaverin iloiseksi ja loppupäivän hän 
saa olla kaikessa rauhassa. Hän meni Vingvägenille syömään myöhästyneen lounaan ja lukemaan 
TTELA lukulaitelehden. Hän itse ei tilaa lukulaitetta koska se on hyvin kallis ja jokainen numero on 
voimassa vain yhden päivän. Töissä ja vanhempien luona voi lukea ilmaiseksi.  
 
Nyt kesälomalla, kun Jessica on yksin kotona, niin hän on enimmäkseen yläosattomissa, jotta pääsisi 
eroon läskirumbasta. Hän tuntee olonsa hyvin kiimaiseksi ja haluaisi soittaa jollekin ihanalle jätkälle. 
Abrahamille on turha soittaa, kun tämä on jo kihloissa lesbon retaleen kanssa. Hetken mietittyään 
Jessicalle tulee mieleen serkkupoika Miro, joka on sata prosenttisesti sinkku.  
Hän näppäili takkipuhelimen ohjauspaneeliin Miron puhelinnumeron vapisevin sormin toivoen tämän 
olevan yksin. Miro oli kuin olikin yksin kotonaan ja ilahtui kun serkkutyttö soitti.  
Jessica kertoi Mirolle, että talven aikana oli retkahtanut erääseen työkaveriin nimeltä Abraham, joka 
sattuu olemaan kihloissa ja antanut jopa poskipusun. Miroa nauratti makeasti, kun serkkutyttö oli 
mennyt pussaamaan kihloissa olevaa jätkää. Puhelun aikana Jessicalla oli koko ajan kielen päällä 
paljastaa, että hän tykkää tästä, muttei uskaltanut. Häntä hirvittää, jos serkkupoika kertoisi siitä 
vanhemmilleen ja sitten koko suku tietäisi tämän suuren salaisuuden. Jessie vannotti serkkuaan olla 
kertomatta kenellekään Abrahamista. 
Muutaman vuoden kuluttua Jessica kuuli äidiltään, että Miro oli läpättänyt jostain Abrahamista. Silloin 
Jessicaa hirvitti, jos serkku olisi maininnut poskipususta mutta siitä äiti ei maininnut mitään, ilmeisesti 
serkku oli malttanut mielensä olla siitä puhumatta. Ehkä Miro oli unohtanut koko pusu jutun, ajatteli 
Jessica.  
Nyt Julissa 3008 Jessica olettaa, ettei Miro juoruaisi kenellekään. Jessica kertoi serkulleen myös 
Abrahamin takkipuhelimen kohtalosta, jonka Madelene oli tuhonnut. Tähän Miro nauroi ihan 
katketakseen ja kehotti serkkutyttöä olla antamatta omaa takkipuhelinta sille hirveälle Maddelle. Joka 
kerta kun Jessica pirauttaa serkulleen, niin silloin hän on ilman paitaa rinnat paljaina. Hänestä on 
kiihottavaa kuulla serkkupojan ääni, kun tissit ovat paljaana, vaikkei serkun puheääni ole kovin 
pornahtava. Miron puheääni on semmoinen kilkattava, joka helposti saattaa alkaa ärsyttää. 
Multimediakameran hän piti suljettuna, ettei serkkupoika järkyttyisi isoista daisareista.  
 
Lukemattomia kertoja kesän aikana Anders ja Annki teroittivat tyttärensä mieleen, ettei sille 
työkaverille saa lainata mitään; ei rahaa eikä tavaroita. Harmi vaan, kun varoitus tuli aivan liian 
myöhään. Alkukesästä Madelene ehti lainata Jessicalta muutaman filmi- sekä musiikki-USB-kalikan.  
Maddella on vaikeuksia palauttaa lainaamiaan tavaroita, ja ne tahtovat lojua lattioilla niin, että USB-
kalikat tahtovat rikkoontua ja naarmuuntua, jopa hänen omatkin peli-USB-kalikkansa ovat usein 
murskana, kun niiden päälle vahingossa astuu.  
 
Seuraavalla viikolla kun alkoi Madelenen kesäloma, niin silloin he kolmistaan katsoivat filmiä Jessican 
luona ja muutaman kerran Abrahamin kämpillä.  
Useimmiten he katsoivat kauhuleffoja, koska Madelene on kauhufilmien ystävä. Abrahamkin pitää 
leffoista, joissa veri lentää. Kun Abraham sanoo näin, niin heti Madde alkaa leikillään selittää, ettei veri 
minnekään lennä, ellei sitä lennätetä lentokoneella ja sitten päästetä ilmaan.  
 
Eräänä kesäisenä maanantai-iltana olisi ollut tarkoitus katsoa filmiä Jessican luona, mutta viime 
hetkellä tuli muutos, kun Abrahamilta paloi käämit ihan mitättömästä syystä; hän kuvitteli Jessican 
virnuilleen Madelenelle, kun tämä oli pankkiautomaatilla katsomassa saldoaan. Kicke ei ollut vielä 
ehtinyt laittaa käyttörahaa. Tämä tapahtui Tvåstadin lasitetulla kävelykadulla, The Business Bankin 
kohdalla. Pankin ulkoseinässä on sininen Bankomat pankkiautomaatti.  
Jessica seisoi jonkin matkan päässä pankkiautomaatista ja katseli ihmisvilinää lasitetulla 
kävelykadulla.  
Hän sattui hymyilemään, kun vihdoinkin on kaksi kaveria, joiden kanssa katsoa elokuvaa. Abraham 
tulkitsi hymyilyn ivalliseksi ja kuvitteli blondin ilkkuvan Madelenelle, kun tällä ei ole fyrkkaa, vaikkei 
juuri silloin hän edes tiennyt saldon tilasta. Abraham ja Madde olivat pankkiautomaatilla.  
Madelenen ja Abrahamin rahattomuudessa ei ole mitään hymyilyn aihetta, kun se tarkoittaa sitä, että 
helposti Jessie saa olla kävelevä pankkiautomaatti.  
 
Pankkiautomaatilta he kävelivät kauppakeskus Överbyhyn. Abraham happamana käveli edellä eikä 
paljoa puhunut Jessicalle. He menivät pikaruokala Hesburgeriin, joka on Överbyn aulassa.  



Jonkun aikaa Hesburgerin tilalla oli paikallinen pikaruokala Maxias mutta se lopetti huonon talouden 
vuoksi. Tiloihin muutti tämä ikivanha hampurilaisravintola.  
 
Abrahamilla ja Madelenellä oli tarkoitus ostaa hampurilainen, jonka he ottaisivat mukaan Jessican 
luokse ja syödä leffaa katsoessa.   
Ennen kaupungille menoa chatissa Abraham oli kysynyt Jessicalta, jos tämä voisi tarjota purilaisen 
Maddelle, kun tällä on huono rahatilanne. Jessica käsitti kysymyksen väärin ja vahingossa lupasi 
tarjota. Hänellä oli päässänsä paljon muita ajatuksia.  
Ihme kyllä Abraham ja Madde menivät bussilla Kundtorgetille, jossa he tapasivat suihkualtaan 
vieressä.  
 
Kun Abraham ja Madelene menivät pikaruokalaan, niin silloin Jessie oli unohtanut Chat-keskustelun ja 
päätti odottaa Hesburgerin ovella. Turha on mennä sisälle, jossa tulisi vain nälkä, ajatteli hän. Hän 
yrittää olla syömättä hampurilaisia, kun se lihottaa. Lähes kaikki housut tahtoo puristaa. Äidille hän 
tapaa vitsailla, että housut kutistuvat, johon äiti nauraa rinnat hytkyen: ”Taitaa tyttö olla lihonut!”. 
Kaikkea tätä hän ajatteli, kun seisoi Hesburgerin ovella pidellen kädessä video-USB-kalikkaa, jonka he 
olivat ennen pankkiautomaattia vuokranneet videofirma Makuunista.  
Hän huomasi, kun Abraham viittilöi pikaruokalan kassa-automaatilta, muttei muistanut lupaustaan.  
Jessica meni kassalle katsomaan mitä asiaa. Abraham ei sanonut mitään maksamisesta eli Jessie ei 
käsittänyt miksi hänen piti tulla sisälle pikaruokalaan. Hän oletti, että työkaveri tahtoi hänen olevan 
lähempänä. Jessica meni odottamaan jonkin matkan päähän kassasta ja jatkoi video-USB-kalikka 
kotelon lukemista. Kyseessä on kauhuleffa Hallå Skrönor, jossa punertavatukkainen mummeli 
säikyttelee nuoria miehiä hississä mumisten kaikkea potaskaa. Madelene suositteli kyseistä leffaa, 
sillä hän on nähnyt aikaisemmat leffajaksot. 
 
Kun Abraham oli huomannut, ettei blondi maksakaan tyttöystävän ruokaa, niin hänen silmänsä 
mustenivat ja happamuus valtasi pään. Happamana hän poistui vähin äänin pikaruokalasta ja meni 
lasitetulle kävelykadulle. Jessica ja Madelene olettivat Abrahamin menneen vessaan. Onneksi 
Madelenellä sattui olemaan kihlattunsa lompakko ja pystyi maksamaan tilaamansa purilaisen.  
Sitten hän kysyi Jessicalta, että minne Abraham meni. Jessie vastasi, ettei huomannut ja arveli tämän 
menneen vessaan. He odottelivat hampurilaisravintolan vessojen ulkopuolella mutta Abrahamia ei 
kuulunut. 
 
Samaan aikaan Abraham kiukuspäissään käveli lasitettua kävelykatua pitkin kohti länttä ja sitten 
poistui lasitetulta kadulta Affärsgatanille. Hän jatkoi happamin mielin kävelyä kohti ruokakauppa 
Urvalshusetiä. Suoraan edessäpäin olisi Björndalen ja oikealla puolella kaupunginosa Nybergskulla.  
 
Madelene soitti poikakaverinsa takkipuhelimeen. Abraham vilkaisi soittajan ja vastasi. Jos soittaja olisi 
ollut Jessica, niin silloin olisi katkaissut puhelun. Madde kysyi, että missä hän on, johon Abraham 
vastasi, että on urvalshusetin kohdalla mutta kääntyy takaisin ja sanoi, että Jessican on aika mennä 
kotiin, sillä mitään leffailtaa ei tule. Puhelun aikana Madelene sanoi Jessicalle, että Abraham on 
väsynyt ja huomenillalla voidaan katsoa leffa. Jessica nyökkäsi eikä vieläkään muistanut lupaustaan. 
Abraham ei tietenkään sano tyttöystävälleen, että päivällä Jessica oli luvannut maksaa ruuan. Madde 
olettaa poikakaverin olevan vain väsynyt.  
 
Onneksi leffan palautuspäivä on keskiviikolla eli on hyvästi aikaa. Jessica nyökkäsi hyväksyvästi ja 
lähti talsimaan kohti kotia. Hän ihmetteli, että mikä kumma meni Abrahamiin; ykskaks poistui 
pikaruokalasta. Ehkä migreeni, ajatteli Jessica. Aluksi hän luuli Abrahamin suuttuneen Madelenelle. 
Myöhemmin illalla Abraham kysyi tekstiviestitse, että miksei hän maksanut Madelenen ruokaa ja sen 
vuoksi hän tuli happamaksi. Jessica vastasi hädissään, ettei yksinkertaisesti voinut tietää, kun kukaan 
ei sanonut eikä vielä muistanut vahingossa antamaa lupausta.  
Abraham rauhoittui ja he päättivät katsoa leffaa huomenillalla. Sitten Abraham muistutti lupausta 
chatissa. Jessica vastasi, että oli unohtanut täysin lupauksensa ja pyyteli anteeksi samalla, kun itse 
mielessään ajatteli, ette tässä ole mitään järkeä. Vaikuttaa siltä, että jollain tavalla työkaveri onnistui 
minut lupaamaan tällaiseen järjettömyyteen, ajatteli hän. Hyvä, kun unohdin tai muuten kihlapari olisi 
entisestään velkaantunut, ajatteli Jessie. Tätä ei missään tapauksessa pidä sanoa Abrahamille.  
Jessie ajatteli, ettei tässä ole mitään järkeä; maksaa Madelenen purilaisen. Mikä hyväntekijä minä 
olen, ajatteli hän.  
 



Aamulla Abraham soitti Jessicalle ja pyysi anteeksi eilen iltaista käytöstään ja kysyi jos he katsoisivat 
filmin jo iltapäivällä kello 15 hänen kämpillänsä. Totta kai se sopi hyvin ylikiltille naiselle, vaikka 
iltapäivällä olisi mukava ulkoilla. Kävelylenkkiä hän ei uskalla ehdottaa temperamenttiselle 
lonkkavikaiselle työkaverilleen. 
 
Kello 13 Jessica kävi vanhempiensa luona syömässä ja lukemassa TTELA lukulaitelehden. Hän sanoi 
isälle ja äidille, että iltapäivällä kello 15 menee sen työkaverin luokse katsomaan eilen vuokratun 
kauhuleffan. Totta kai vanhempia kummastutti, kun leffaa katsotaan näin hienona päivänä. Samaa 
ihmettelee myös Jessica mutta hänellä ei ole paljoa sanan valtaa.  
 
Iltapäiväkahvien jälkeen Jessica ajoi suorinta tietä Sunnanvindsvägenille ja pysäköi autonsa kirkon 
parkkipaikalle, joka on Abrahamin taloa vastapäätä, vain pieni mäntymetsikkö on välissä.  
Abraham on kehottanut häntä pysäköidä nimenomaan kirkon parkkipaikalle eikä viralliselle 
vierailijoiden pysäköintipaikalle koska se sijaitsee hänen vanhempiensa taloa vastapäätä. Abraham 
pelkää isän ja äidin luulevan hänen hyväksikäyttävän kavereitaan, vaikkei hänen vanhempansa edes 
ole nähnyt Jessican autoa.  
 
Ennen leffaa Abraham määräsi Jessican siivoamaan hänen asuntonsa koska Madde ei millään suostu 
siivoamaan eikä itsekään jaksa siivota. Hän sai päähänsä, että Jessica voisi siivota ennen leffaa. Hän 
tapaa sanoa, että voisiko tämä auttaa siivouksessa, vaikka itse asiassa Jessica siivoaisi kokonaan.  
Abraham hieman pyyhki pölyjä ja siinä sivussa leikki tyttöystävänsä kanssa hernepyssyllä niin, että 
Jessicalla oli enemmän siivottavaa, kun lattioille tuli paljon herneitä. Abrahamin siivoaminen on 
semmoista paskan levittelyä.  
 
Ennen leffaa, siivoamisen jälkeen, Jessica tarjosi geenimuunnellut Big Macit Lilleskogin Mc 
Donaldissa koska eilen missasi tarjota. Madelene kehui Jessicaa Marcelloa paremmaksi kaveriksi. Se 
tietenkin lämmitti Jessican sydäntä ja toivoi itse mielessään, että joku toinen päivä Abraham ja 
Madelene tarjoaisivat takaisin.  
Hampurilaisen jälkeen he menivät takaisin Abrahamin kämpille katsomaan eilen vuokratun leffan, joka 
oli yhä Jessican hallussa koska lainaus on hänen nimissänsä. Leffan jälkeen Jessican piti tiskata 
melkoinen tiskivuori koska Abraham ja Madelene eivät jaksa tiskata eikä hänellä ole 
astianpesukonetta. Jessicaa iljetti, kun tiskivuori on lojunut tiskipöydällä usean päivän. Hän ajatteli itse 
mielessään, että toivottavasti he tarjoaisivat ruuan ulkona eikä täällä sikalassa. Täällä ei söisi 
Eerikkikään, ajatteli hän. 
Nyt lautaset ja aterimet tulivat puhtaiksi mutta miten kauan, ajatteli Jessica. Näin likaista kämppää 
Jessica ei ole nähnyt sitten Einar-vainaan, jonka taloa hän ja sisko kutsuivat likaiseksi taloksi. Nyt 
Abrahamin kämppää voi kutsua likaiseksi asunnoksi. Abraham on uusi Encken, kuten Einaria 
kutsuttiin. Jessica vatuloi, että jos minä ja Abraham oltaisiin yhdessä, niin minkälainen sikolätti 
mahtaisi olla minun asuntoni. Hän alkaa pikkuhiljaa tulla siihen johtopäätökseen, ettei Waliczek ole 
hänen tyyppiänsä.  
 
Tiskaamisen jälkeen Abraham kuitenkin älysi kiittää avusta, muttei kuitenkaan osaa antaa puhtaudelle 
mitään arvoa; heti seuraavalla kerralla kun Jessica tuli kylään, niin kaikki oli jälleen hujan hajan. 
Eteisessä odottaa roskapussi röykkiö, kun Abraham ja Madde eivät jaksa viedä roskia ulos.  
Abrahamin luota lähdettyä Jessica palautti video-USB-kalikan.  
Lähes joka kesäilta he katsoivat filmiä Abrahamin luona, jotta voisi siivouttaa asunnon blondilla. Tämä 
jos mitä on hyväksikäyttöä. Kaiken huippu oli, kun Abraham irtisanoi kunnan siivousavun, kun se 
maksoi liikaa. Hän väitti itse siivoavansa, vaikka hyväksikäyttää ylikilttiä kaveria. Hänen 
vanhempansakin olettavat, että nyt Abrahamista on tullut aikuinen, kun on alkanut siivoamaan. Pian 
äiti huomasi, että asunnossa on naisen käden jälki ja oletti sen olevan Madelene. Jos hän tietäisi, että 
poika hyväksikäyttää kaveriaan, niin silloin tulisi tupenrapinat.  
 
Julin puolivälissä Jessica kävi tavanomaisella Sassnitzin risteilyllä.  
Anders ehdotti tyttärelleen, että tämä voisi kysyä Mirolta, jos lähtisi matkaseuraksi. Tämä tietenkin sen 
vuoksi, jotta serkukset lähentyisivät ja alkaisivat olla yhdessä niin, ettei tyttö olisi sen kummalliselta 
vaikuttavan työkaverin kanssa. Anders tietää, että tyttären nykyiset työkaverit ovat invalideja, joksi hän 
kutsuu Daily Activity duunareita. Sinänsä Andersilla ja Annkilla ei ole mitään toimintarajoitteisia 
vastaan.  
 
 



Jessican mielestä tämä oli parasta mitä pappa on koskaan ehdottanut. Kyllä Jessicalla on monesti 
ollut kielen päällä kysyä serkkupojalta, jos tämä lähtisi mukaan, muttei ole uskaltanut, kun pelkää 
asian vuotavan vanhemmille, jotka saattaisivat luulla kyseessä olleen flirttiä. Nyt hänellä on isän 
siunaus. Hän pirautti kotoa serkulleen, jolloin hän oli jälleen yläosattomissa, jotta olisi tarpeeksi 
kiihottunut. Miro vastasi, ettei pääse lähtemään työkiireiden takia. Hän on töissä Velandan 
leikkikoulussa, jossa lomakuukausina on alimiehitys. Hän sanoi, että muuten olisi mielellään lähtenyt 
mukaan.  
Seuraavaksi Jessica kysyi Abrahamilta ja Madeleneltä, jos he lähtisivät matkaseuraksi. He vastasivat, 
ettei ole vara matkailla. Keväällä Abraham ja Madelene suunnittelivat Islannin risteilyä, muttei siitä 
mitään tullut huonon rahatilanteen takia.  
Kavereiden huono rahatilanne on Jessican onni; aivan varmasti he olisivat joka paikassa pummanneet 
rahaa ja hänen olisi pitänyt tarjota syömiset ja juomiset. Siinä välissä Abraham olisi äksyillyt niin, ettei 
risteily olisi ollut kovin rentouttava.  
 
Anders ja Annki ovat jo unohtaneet tyttären työkaverin nimen, kun tämä kutsuu tätä vain työkaveriksi 
sekä puolalaiseksi duunariksi. He epäilevät, että tytär olisi ihastunut siihen työkaveriin, kun suostuu 
seuraneidiksi.  
 
Miroa Jessica kutsuu Toisen jätkäksi. Jane-Bettinaa hän kutsuu Toisen pimuksi. Kummisetää hän 
kutsuu Toisen ukoksi ja kummitätiä Toisen akaksi. Koko perhettä hän kutsuu Toisiksi.  
Oikeastaan Anders on alun perin keksinyt isoveljen perheelle liikanimen Toiset. Felixin yleinen 
puhuttelunimi on Fexi.  
Kjellin perhettä Jessica ja Janina kutsuvat vain Family Kjell. Heidän naispuolisia lapsiansa he kutsuvat 
pimuksi ja miespuolisia jätkäksi. Jesusta Jessica kutsuu nuorimmaiseksi, kun taas Janina Ipanaksi, 
vaikka tätä nykyään Jesus on jo nuoriaikuinen ja Jessica itsemielessään kutsuu serkkuaan ihanaksi. 
Andersin ja Annkin perhe kutsuu Gretaa Grettikseksi.  
 
Mirosta oli harmi, kun ei päässyt serkkutyttönsä matkaseuraksi, jolloin olisi ostanut paljon olutta.  
Ehkä sitten ensi kesällä, jos matka osuisi parempaan saumaan. Tästä lähtien Jessica alkoi iltaisin 
useammin soitella serkulleen ja totta kai yläosattomissa. Kaikkein mieluiten hän soittaisi Fredrikille 
mutta tämähän on jo naimisissa lesbon retaleen kanssa, kuten hän tapaa itse mielessään ajatella.  
 
Jessica joutui tälläkin kertaa reissaamaan yksin. Oikeastaan näin on parempi, sillä Abrahamin seura 
olisi ollut stressaavaa ja ärsyttävää. Jessica olisi saanut olla kävelevänä pankkiautomaattina.  
 
Jessicasta on harmi, kun Miro ei päässyt matkaseuraksi. Häntä kiihottaa jo ajatuskin, jos Miro olisi 
päässyt mukaan ja luotijunassa olisi pidellyt serkkuaan kädestä sekä nojannut tämän olkapäätä 
vasten. Tuskin hän olisi uskaltanut mutta ainahan voi unelmoida, kuten hän ajattelee puhelun jälkeen.  
 
Matka on viikonloppuristeily, kolme päivää ja kaksi yötä merellä.  
Tavalliseen tapaan X3000Pendolino lähti Strannan matkakeskukselta. Junassa Jessica huomasi 
Culture Centerin Magnus Pajsonin, joka oli harmaatukkaisen miehen seurassa, ilmeisesti isä, ajatteli 
Jessica. Magnus on hyvin lihava vaaleatuuheakiharatukkainen. Hän on yksi Jessican lukionaikaisista 
luokkakavereista. Silloin poika oli hyvin impulsiivinen hölösuu ja töksäytteli sitä sun tätä kuten 
esimerkiksi eräänä päivänä sanoa töksäytti Winstonille, että tällä olisi Ebola. Totta kai pedagogit ottivat 
Magnuksen puhutteluun, ettei tuolla lailla saa töksäytellä. Tämän takia Jessican mieleen assosioituu 
yhä Ebola, kun näkee Magnuksen tai Winstonin. Jessican mielestä Magnus on inhottavan lihava 
tursake. Tavallisesti häntä kiihottaa lihavat jätkät, joiden läskien poimuihin olisi kiva uppoutua mutta 
Magnuksen läskeihin hän ei todellakaan halua kajota, ties millainen Ebola siitä tarttuisi, kuten Jessie 
ajattelee samalla, kun istuu junassa ja diskreetisti katsoo Magnusta.  
Jessican mielestä Magnus ja Winston ovat emätursakkeita. Myös Winston on oikea läski, jolla on 
hyvät suulihakset. Abrahamkaan ei ole mikään ruipelo vaan vaappuva läskikasa. Tätä nykyään 
Jessica ihmettelee, kun viime syksyllä retkahti läski tursakkeeseen.  
Ei todellakaan ollut tarkoitus rakastua tursakkeeseen, kuten hän vatuloi samalla, kun istuu junassa ja 
katsoo ohi vilistäviä maisemia. Luotijuna on niin nopea, että hetkessä Halland on vaihtunut Skåneen.  
Jessica pohti kuumeisesti, että onko tuo todella Magnus Pajson. Joskus hänellä on hyvä kasvomuisti 
mutta toisinaan muisti pätkii kuin akillesjänteet kapakan pöydän alla.  
Vasta Brand Linen laivaterminaalissa, lippujonossa, hän rohkeni kysyä harmaatukkaiselta mieheltä, 
että onko tuo Magnus. Olihan se. Jessica esittäytyi Magnuksen koulukaveriksi ja sanoi, että oli 



epävarma, kun kasvomuisti pätki kuin makkara. Mies on kuin onkin Magnuksen isä. Magnus itse oli 
hiljaa, kun on hyvin ujo.  
Laivalla Jessica ei nähnyt vilaustakaan Pajsoneista koska katamaraani, Jet Symphony, on hyvin suuri 
ja sokkeloinen. Katamaraani on Skånen lipun alla, kun taas Jet Serenade on saksalainen.  
 
Laivalta Jessica osti Mirolle ison korillisen Power olutta, jonka tämä oli tilannut, kun ei itse päässyt 
mukaan. Äidille hän osti kartongin mietoja Tupolev sähkötupakan nikotiinipatruunoita. Isälle ja 
pikkusiskolle hän osti ison pullon puolalaista Anna Vodkaa, jonka etiketissä poseeraa äkeän näköinen 
kastanjanruskeatukkainen nuori lihava nainen. Jessicalle muistui mieleen puolalainen Anna Pauza 
taukopaikan pronssipatsas, samannäköinen pimu. Hänelle tuli myös mieleen Tvåstadin keskustan 
Polen Parken puistikko, jossa on melkein samanlainen pronssipatsas kuin puolalaisella taukopaikalla. 
Pronssipatsas esittää alastonta naista, joka pitelee kania päänsä päällä.  
Jostain kumman syystä hänelle tuli Abraham mieleen, kun näki pullonetiketissä olevan tytön kuvan, 
vaikka Abraham on poika. Ehkä se johtuu, kun molemmilla on samanlainen läskinaama, vatuloi 
Jessica samalla, kun katsoi pullon etikettiä katamaraanin Bordershopissa.  
 
Katamaraanin lukulaitemyymälästä Jessica osti itselleen halpoja skandinaavisia dekkarilukulaitteita. 
Lukulaitteet kuuluvat suosittuun Kråka-sarjaan, jonka on luonut rikoskirjailija Ronja Backe.  
Hänen dekkareissansa seikkailee fiktiivinen yksityisetsivä Johanna Kråka. Ronja Backen lukulaitteista 
on tehty myös elokuvia mutta ne ovat epäonnistuneita, hyvin sekavia, joissa hypitään paikasta ja 
ajasta toiseen sekä kiroillaan kuin metsäläiset. Dekkarilukulaitteet ovat paljon parempia. Yksi seikka 
Jessicaa ja uskonlahkoja ärsyttää Ronjan lukulaitekirjoissa ja se on uskonnolla pilailu. Monesti Ronja 
Backe on saanut uhkauksia eri lahkoilta mutta niistä hän vähät välittää.  
Ensimmäisissä elokuvaversioissa Johanna Kråkaa näyttelee Jonna Sveasson mutta seuraavissa 
leffoissa Kråkan roolissa on erittäin ärsyttävän ja vastenmielisen näköinen Ann Rhein, jota Annki 
Stenig inhoaa koko sydämestä, ja kutsuu näyttelijää rotaksi.  
Anders ei ole kiinnostunut Ronja Backen dekkareista koska ne ovat liian akkamaisia ja niissä läträtään 
viinan kanssa.  
Ennen kirjailijan uraa Ronja Backe on ollut töissä Falkenbergin metroasemalla lipuntarkastajana.  
Nyt hän asuu Gothenburgissa ja hänen dekkarilukulaitteidensa tapahtumat sijoittuvat juuri 
Gothenburgiiin, jossa yksityisetsivä Johanna Kråka jahtaa konnia ja siinä sivussa juopottelee 
kantakapakassaan, joka on gothenburgilainen Olofs krog, jossain Långedragin ja Majornan 
välimaastossa, Svedjegatanin ahteessa.  
 
Heti risteilyn jälkeen Jessica pirautti Mirolle, että nyt oluet olisivat haettavissa. Heti siltä seisomaltaan 
serkkupoika kaasutti serkkutytön luokse, Älvåsvägenille, hakemaan mallasjuomiaan. Tämä oli 
ensimmäinen kerta, kun Miro käväisi Jessican luona. Jessica kiihottui valtaisasti, kun yksi 
suosikkiserkuista oli keittiön ovella.   
Jessica avasi jääkaapinoven ja otti sieltä sinisen Power olut mäyräkoiran ja ojensi sen serkulleen. 
Sitten hetkenmielijohteesta antoi pikahalauksen, samanlainen impulssiini spontaani halaus kuin 
keväinen poskipusu. Nyt oli sopiva hetki halata serkkuaan, kun ketään muita ei ollut läsnä.  
Miro meni hämilleen, kun yhtäkkiä serkkutyttö kapsahti kaulaan. Halaus muistuttaa poliisipidätystä. 
Jessie ei osaa paremmin halata. Jos serkku ei olisi rimpuillut, niin ehkä Jessica olisi antanut 
poskipusun. Hän ei tiedä kuinka serkku olisi reagoinut pusuun. Jälkikäteen Jessica katui halaustaan 
peläten, jos serkku säikähti eikä enää uskalla tulla hänen luokseen. Vielä enemmän Jessicaa hirvittää, 
jos Miro kertoisi pikahalauksesta vanhemmilleen, jotka voisivat tehdä ties millaisia johtopäätöksiä.   
Tuskin kummisetä ja kummitäti pahastuisivat kummityttären halauksesta. Monesti Astrid on yrittänyt 
halata kummityttöään mutta aina vaan tämä rimpuilee irti aivan kuin Miro rimpuili Jessican 
halauksesta. He molemmat ovat hyvin ujoja rakkausrintamalla.  
Joskus Astrid on sanonut Annkille, että ehkä Mirosta ja Jessicasta voisi tulla pari, kun ovat vähän 
samankaltaisia; ujoja sekä omituisia. Boel-vainaa monesti oli sanonut, että olisi niin mukava halata 
Jessicaa mutta se oli mahdotonta, kun heti tämä alkoi kiemurrella irti syleilystä.  
 
Parhaillaan Tvåstadissa on menossa jokavuotinen kaupunkifestivaali, Putousten päivät. Festivaalialue 
on tätä nykyään Oskarin sillalta Spikölle. Aikaisemmin festivaalialuetta oli Oskarin silta ja Stranna 
mutta tätä nykyään Stranna on rauhoitettu festivaalilta, koska siellä on paljon asutusta. Festarialueeksi 
on tehty ainoastaan jokialue. Keskellä Strannaa on keltatiilinen, ikivanha palatsimainen rakennus 
nimeltä Stranna. Rakennuksessa on aikanaan ollut käräjäoikeus ja kirjasto. Tätä nykyään Stranna-
rakennuksessa on historiallinen museo, jossa esitellään alueen historiaa vesimyllyistä teollisuuteen.  
 



Stranna museo sijaitsee Torggatanin ja Polhemsgatanin välissä. Stranna nimi esiintyy myös 
Tallbackenin dementia-asuntolan osastolla.  
Trollhättania on tätä nykyään vain putousalue, jossa on voimalaitoksia sekä Trollhättanin tuomiokirkko.  
Näin oli alun perin, kauan sitten, 1430-luvun tiennoilla, jolloin esiintyi ensimmäiset muistiinpanot 
Trollhättanin myllystä.  
 
Oskarin sillalta näkee putoukset. Kanavasaareke Spiköllä sekä Hansenin aukiolla on oluttelttoja sekä 
markkinakojuja. Putousten päivien pääjärjestäjät ovat Tvåstadin kaupunki ja Europower, joka on 
entinen Vattenfall. Festivaali radioitaan paikallisessa Radio Götasvågorissa.  
Tänä vuonna Spiköllä on Radio Götasvågorin ilmaiskonsertti, jossa esiintyy muun muassa Abraham 
Abreu, joka voitti viimevuoden Skandinavian Idols kilpailun. Idols pyörii vielä toistaiseksi RTV4:llä 
mutta Fyran tulee kaappaamaan tämän ikivanhan laulukykykilpailuformaatin itselleen.   
 
Jessica fanittaa Abraham Abreuta koska ajatukset menevät Abraham Waliczekiin mutta tällä hetkellä 
hän tykkää enemmän laulaja Abrahamista koska hän on monta kertaa kauniimpi kuin Waliczek sekä 
on normaalirajoitteinen. Laulajalla on upea hymykuoppa, joka kiihottaa monia tyttöjä.  
Jessica ei jaksanut jäädä katsomaan Abreun esiintymistä, kun oli paljon porukkaa ja äänen 
voimakkuus oli hirveän kovalla. Kuuroksihan olisi tullut sellaisessa melussa ja tarttunut kaiken 
maailman kulkutaudit.  
Jessicalla on yksi Abraham Abreun musiikki-USB-kalikka eli kotona voi kuunnella tämän musiikkia 
kaikessa rauhassa.  
 
Kävellessä pois Putousten päiviltä Jessica soitti Abraham Waliczekille, että ovatko he festivaalialueella 
katsomassa tämän kaimaa. Abraham vastasi, ettei ole vaan kotona Sunnanvindsvägenillä. Parhaillaan 
Madelenen sisko, Marie Bergander, on kylässä, sanoi Abraham. Marien on pakko yöpyä juuri 
Abrahamin luona koska siellä on eniten tilaa. Abraham inhoaa tyttöystävän siskoa, kun tämä on oikea 
hössöttäjä.  
Abraham kysyi Jessicalta, jos tämä voisi kyyditä heidät Lilleskogin kauppakeskukselle, josta Madden 
siskolla on jatkokyyti kotiin Alingsåsiin? Totta kai ylikiltti Jessica jälleen kerran suostui kyyditsemään 
kolmikon Lilleskogiin.  
 
Abraham, Madelenen ja Marie menivät bussilla Tvåstadin Kundtorgetille, jossa Jessica oli vastassa.  
Torilla Abrahamia janotti eikä ollut rahaa, niinpä Jessica joutui jälleen kerran lainaamaan kaksi 
globalia. Waliczekin velka sen kuin kasvaa niin, ettei tarkkaa velkasummaa pysty enää muistaa.  
Abraham on suurin piirtein 40 globalia velkaa ehkä enemmänkin, jos biokaasut lasketaan mukaan.  
 
Abraham osti lainarahalla German Cola purkin Kundtorgetin R kioskista. Kioskin vieressä on kolmen 
luukun Grill it grillikioski, jossa voi istua sisällä. Jessica ei koskaan ole aterioinut kyseisessä 
pikaruokalassa. Nyt hän ehdotti, jos syötäisiin täytetyt rieskat mutta Madelene ja tämän sisko eivät 
halunneet vaan heitä halutti Big Macia. 
He kävelivät Jessican autolle, joka on tavalliseen tapaan Älvåsvägenillä.  
Madelene ja Marie menivät edellä ja Abraham vaappui perässä. Jessica käveli Abrahamin rattona ja 
kävi kotona hakemassa auton avainkortin ja samalla näytti työkaverilleen uudet parkettilattiat, jotka isä 
ja äiti olivat risteilyn aikana asentaneet. Lattiaremontti on ennakkosyntymäpäivälahja.  
Abraham ihasteli uutuuttaan kiiltävää parkettia. Jessica antoi hänelle risteilytuliaiset; Abrahamille 
Forsöran lakritsavodkaa ja Madelenelle Farsanin lakritsapötköjä, joilla on paksuhuulisen hahmon 
kuva. Lakritsan tv-mainoksessa kyseisiä lakuja kutsutaan lakritsa klovneiksi.  
Abraham kiitti tuliaisista. Jessica odottaa, että joku kaunis päivä työkaveri tarjoaisi takaisin mutta sitä 
hän saa odottaa, kun Abraham on melkoinen saituri.  
Sitten he kiiruhtivat autolle, jonka ympärillä Madelene ja Marie odottivat. Madde kysyi kihlatultaan, että 
persettäkö tämä nuohosi, johon Abraham naurahti: ”Entä itse, mitähän reikää sä nuohoat?”  
Jessica antoi Madelenelle lakritsapussin.  
 
Abrahamin viinapullo on hänen povitaskussaan, ettei alkoholistin geenien omaava Madde sitä näkisi. 
Myös Marie pyrkii välttämään viinaa.  
 
Lilleskogissa he söivät hampurilaiset Mäccärissä ja sitten Marien kaveri tuli hakemaan hänet kotiin. 
Sitten Jessica kyyditsi Abrahamin ja Madelenen Sunnanvindsvägenille. Iltapäivällä Jessica vei 
vanhemmille risteily tuliaiset ja samalla kiitti hienosta parkettilattiasta.  
 



Eräänä keskiviikkoisena iltapäivällä Jessica oli jälleen Abrahamin kämpillä. Oli tarkoitus auttaa 
työkaveria siivouksessa ja sitten katsoa leffa.  
Tällä kertaa siitä ei tullut mitään koska Madelene katsoi keskittyneesti televisiosta suosikkitieteissarja, 
Robots of Moniaa, jossa robotit jahtaavat hillereitä suuressa punaruskeassa tiilipalatsissa. 
Jessica istui divaanin laidalla, kun ei tiennyt mistä aloittaa siivoaminen, kun on kylässä.  
Olohuoneen lattialla lojui filmi-USB-kalikoita koteloineen sekä ilman koteloita. Oli mahdoton tietää mikä 
kalikka kuului mihinkin koteloon.  
Abraham alkoi valmistella filmi-USB-kalikoiden ja musiikkikalikoiden lajittelua, että oikeat kalikat 
menisivät oikeisiin koteloihin. Homma eteni hyvin verkkaisesti eikä Jessica tiennyt mistä aloittaa. 
Oikeastaan siivoaminen kuuluisi ainoastaan Abrahamille ja Madelenelle.  
Madelene vaan katsoi telkkaria. Abraham alkoi kiukutella tyttöystävälleen kuin pieni lapsi, että tämä 
auttaisi siivouksessa, johon Madde murahti: "Turpa kiinni ukko, minä katson telkkaria!" Abraham 
mielenosoitukseksi alkoi pudotella kirjahyllystä filmi-USB-kalikoita tyttöystävänsä eteen, jolloin Madde 
näytti kihlatulleen keskisormea. Abraham vilautti karvaisen takapuolensa ja päälle pieraisi.  
Madelene ei reagoinut koska on jo tottunut kihlattunsa temppuiluihin. Hän tietää, että jätkä pian 
rauhoittuu. Jessica katsoi kauhuissaan moista meininkiä, että milloin saisi USB-kalikan otsaansa.  
Kun Madelenen suosikkisarja oli päättynyt, niin silloin hän alkoi auttaa USB-kalikoiden lajittelussa 
mutta silloin Abrahamilla jo kiehui. Hän meni jalkojaan tömistellen makuuhuoneeseen pelaamaan 
tietokonepeliä. Makuuhuoneesta hän huusi, että Jessican olisi aika lähteä kotiin. Madelene vahvisti, 
että huomenna voidaan katsoa filmiä koska Abraham vaikuttaa väsyneeltä.  
Oli tarkoitus katsoa komedian Cunt Village, jonka Jessica oli saanut uutislukulaite Evening Magazinen 
kylkiäisenä.  
 
Cunt Village kertoo kahdesta nuoresta naisesta, jotka unelmoivat rockbändin perustamisesta pienessä 
Pohjois-englantilaisessa kylässä, lähellä Skotlannin rajaa. Kyseisellä alueella puhutaan modernia Our 
Language murretta. Murteessa on englannin ja Skotlannin murresanoja sekaisin. Jotkut kutsuvat 
murretta kieleksi.  
 
Joskus Jessica on kuunnellut netistä EBU Power Radiota, joka lähettää Pohjois-englannissa Our 
Language murteella. Monestikaan hän ei jaksa kuunnella kyseistä radiokanavaa koska osa ohjelmista 
on amatöörien puuhastelua. Myös Anders ja Annki kutsuvat Power Radion juontajia kielivammaisiksi.  
Ärsyttävin Power Radion juontaja on Jürgen Agetribe, jolla on tapana änkyttää sekä huutamalla 
esittää tunnarit. Monet ohjelmat on nimetty idioottimaisesti, kuten esimerkiksi nuortenohjelma on 
Scotch Sticks sekä Popish, jossa puhutaan sekaisin Our Languagea, englantia sekä skotin kieltä.  
Joskus Power Radiota on mukava kuunnella, kun murteet huvittavat. Yöaikaan kanavalla kuuluu 
yhteiseurooppalaisen EBU Radio4:n ohjelmaa.  
 
Seuraavana päivänä kun Jessica meni työkaverinsa kämpille, niin yhä Abraham vaikutti olevan hapan 
ja lähti ulos Albertin kanssa heti hänen tultuaan. Ulko-ovella Albert sanoi Jessicalle, että tämä voisi 
pitää akkailtaa Madden kanssa. Madelene pelasi tietokonepeliä, jossa pitää rakentaa kokonainen 
kaupunki. Hän oli niin keskittynyt, ettei ollut aikaa vieraalle. Jessie yritti olla sosiaalinen ja kysellä 
tietoa pelistä. Madde vastaili lyhyesti, että se on sikamakee peli.  
 
Sitten Jessica istahti olohuoneen divaanille katsomaan kansallista EBU24:n ajankohtaisohjelma 
Medieströmiä, jossa parhaillaan oli haastattelussa Jessican kaima, liikenainen Jessica Tegelson.  
Hän omistaa muun muassa suomalaisskandinaavisen kalustetavaratalo Naamio-Furnituren, jolla on 
myymälöitä ympäri Pohjolaa. Nainen nimesi huonekalumyymälänsä myös suomeksi, jotta saisi 
kielinaisen maineen, vaikka hänellä on erittäin kehno kielipää. Lisäksi hän omistaa 1 2 3 Traffic Shop 
liikennemyymälän, joka yrittää kilpailla suomalaislouisianalaisen ABC L-Oilin kanssa.  
On tarkoitus avata 1 2 3 Traffic Shopeja ympäri Eurooppaa ja ehkä myös Afrikassa mutta esteenä on 
naisen huono kielipää.  
Viime aikoina hän on ollut mediaryöpytyksessä, kun oli erehtynyt vaalirahoittamaan skandinaavisen 
citykeskustan kärkipolitiikoita, jotta saisi myymälöilleen parhaat liiketontit.  
Onneksi hän välttyi lahjussyytteiltä, sillä pääkonnaksi paljastui pohjoisjyllantilainen liikenainen, 
Johanne Havsskov, joka omistaa kiinteistöyhtiö Poolia Groupin. Nimestä Jessica Stenig saa 
assosiaatioita Radio Pooliaan, vaikkei sillä ole mitään tekemistä radioaseman kanssa.  
Poolia on myös moderni sukupuolineutraali nimi ja Tvåstadissa on samanniminen leikkikoulu.  
 
Jessica Stenig haluaisi olla kaimansa housuissa koska tämä on hyvin äveriäs mutta toisaalta tämä on 
omituinen ja saattaa riisuutua television viihdeohjelmissa puolialastomaksi sekä majoittaa omaan 



luksusasuntoonsa rahattomia kansalaisia.  
 
Onneksi Mediaström ohjelmassa ei haastateltu Johanne Havsskovia, sillä etunimi tahtoo örisyttää 
Jessicaa. Hän yrittää pyristellä irti Johanne-vainaa assosiaatioista, jotta voisi enemmän chattailla 
kauniin Johanna Kivisen kanssa. Jessie yrittää ajatella, ettei Johanne nimi muistuttaa Johannaa.  
Kaikkea tätä hän ajatteli itse mielessään Abrahamin divaanilla istuessa.  
Jessica huomasi, että myös hänen kaimansa Tegelson muistuttaa hyvin paljon häntä itseään sekä 
Johanna Kivistä, muttei ole sataprosenttinen kaksoisolento.  
 
Jessica tunsi olonsa nuhaiseksi. Ei mikään ihme, sillä Abrahamin kämppä on melkoinen viruslinko. 
Hän nousi ylös ja meni makuuhuoneen ovelle ja sanoi Madelenelle: ”Taidankin lähteä kotiin, sillä jätkät 
voivat olla pitkään ulkona!”. Madde vastasi tietokoneen äärestä: ”Niin taitaa olla parasta!”  
Kotona Jessica otti Burana IQ särkylääkettä ja seuraavana päivänä oli jo parempi olo. Ehkä nuhainen 
olo johtui työkaverin pölyisestä kämpästä, ajatteli hän.  
 
Iltapäivällä Abraham soitti ja pyysi tulla kauppakeskus Överbyn toisessa kerroksessa olevaan 
Kesportiin. Asia on niin, että hän ja Madelene ovat saaneet päähänsä alkaa pompotella oranssin 
väristä palloa, jotta kunto kohoaisi. Heillä ei ole riittävästi rahaa, niinpä jälleen Jessica sai toimia 
pikavippifirmana. Tällä kertaa hänen piti lainata 5 globalia eikä uskaltanut kieltäytyä, ettei vain 
työkaveri tulisi happamaksi. Abraham on oppinut hyväksikäyttämään tätä ylikilttiä ihastunutta blondia. 
Jos hän lainaisi vanhemmiltaan, niin siitä seuraisi hirveä saarna rahan holtittomasta käytöstä. Jessica 
tunsi olonsa haikeaksi, kun työkaveri koko ajan hyväksikäyttää ja pummaa. Hän ajatteli itse 
mielessään, että mahtaakohan mulkerolla olla vara maksaa koko velkasummaa, tuskinpa. Varmasti 
syksyllä olisi jokin veruke, ajatteli Jessica. 
 
Kesport sijaitsee kauppakeskuksen yläkerran nurkassa, Café Överbyn vieressä.  
Kahvilassa työskentelee Jesus Stenig ja sen vuoksi Jessica yritti tarkkailla kahvilantiskiä, jos näkisi 
serkkuaan. Hän ei nähnyt jälkeäkään serkusta tai ei tunnistanut.  
 
Aikaisemmin Kesportin tiloissa on ollut lelukauppa, jossa myytiin Ullet-pelikoneiden pelejä. Ullet 
koneisiin ei enää ole saatavilla pelejä, sillä koneet ovat aataminaikaisia. Ainoastaan jotkut 
nostalgiafriikit saattavat hankkia halvalla Ullet laitteita.  
 
Kun Abrahamin ja Madelenen oranssinen kuminen koripallo oli ostettu, niin silloin he menivät Jessican 
luokse katsomaan filmiä. He eivät katsoneet Cunt Villagea vaan leffan pääministeri Uno Cactuksen 
murhateoriasta. Murha tapahtui samana vuonna, kun Madelene syntyi. Jessica näytti aiheesta 
lisätietoa vuosikirjalukulaitteelta. Madde katsoi innoissaan syntymävuotensa tapahtumia. Abrahamia ei 
oikein historia jaksa kiinnostaa, ei varsinkaan jonkun hassun poliitikon murha. Hän itse oli pieni poika, 
kun murha tapahtui eikä ole tapahtumasta muita muistikuvia, kuin mitä mediassa on jauhettu.  
Murhan jälkeen perustettiin Cactus komissio, jotta murhaaja saataisiin kiinni mutta huonoin tuloksin.  
 
Jessica ei vielä tiedä, että saman vuoden Aprillissa syntyi Elliott Örjansson. Hädin tuskin hän edes 
muistaa Elliottia, kun koko ajan joutuu palvella Abrahamia.  
 
Abraham ja Madelene istui pyörivässä ruskeanahkaisessa nojatuolissa niin, että tuoli natisi 
liitoksissaan. Jessicaa hirvitti, jos tuoli menisi rikki ja sitten vanhemmat syyttäisivät häntä tuolin 
rikkomisesta. Hieman tuolin kannatin laakeri murtui, kun teurasjätteen painoinen Abraham könysi 
Madelenen sylissä. Maddekin on kesän aikana lihonut melkoiseksi mätisäkiksi, kun kittaa litroittain 
kolajuomaa, ahmii täytettyjä rieskoja sekä syö päivittäin rasvaisia hampurilaisia.  
 
Julin lopulla Abraham sanoi lopullisesti irti kunnan siivousavun koska se käy kalliiksi. Hän teetätti 
Jessican kanssa huippusalaisen sopimuksen, että tämä auttaisi silloin tällöin siivouksessa. Auttaisi 
tarkoittaa samaa kuin Jessica siivoaisi. Kuulostaa siltä, että kyseessä olisi vain auttaminen.  
Tästä Jessica ei saa hiiskua kenellekään, kaikkein vähiten Abrahamin vanhemmille. Abraham pelkää, 
jos isä ja äiti saisivat tietää, ettei hän itse siivoa kämppäänsä, niin silloin alkaisi hirveä saarna.  
Jessica ei uskalla olla työkaveriaan vastaan. Itse mielessään hän sadatteli, ettei tässä ole mitään 
järkeä; jätkä sanoi irti virallisen siivousavun ja on niin laiska, ettei itse viitsi siivota omia paskojaan. 
Hän on joutunut melkoiseen koukkuun. Entisessä työpaikassa kopiointiteknikot leikillään painosti 
häntä mutta tätä nykyään toimintarajoitteinen mulkero ihan oikeasti painostaa. Jos ei mene tämän 



mieliksi, niin silloin väläyttää hapanta naamaa niin jopas Jessica tanssii tämän pillin tahdissa.  
Jessica alkoi pohtia, kuinka on päätynyt tähän hullun myllyyn.  
Vielä vuosi sitten hän oli onnellisempi; töiden jälkeen oli paljon vapaa-aikaa, jolloin ehti sanella 
kertomuksia, muttei enää muualla kuin töissä, jos hän on yksin robottihuoneessa.   
Hän pohti, että muutaman vuoden kuluttua tästä kaikesta voisi kirjoittaa Hjärtat fullt av vilja 
kertomukseen. Mitenhän Abraham reagoisi hahmoonsa? Sitä hän ei uskalla edes ajatella eikä osaa 
aavistaakaan, kuinka vittuuntuu myöhäissyksyllä ja mihin vitutus johtaa. 
Nyt kotona Jessica ehtii vain aloittaa kertomusten sanelun, kun takkipuhelimeen tulee viesti, että 
voisiko hän kyyditä hänet ja Madelenen sinne tänne. Sana, Voisitko, tarkoittaa Abrahamin kielellä 
samaa kuin Sinun pitää, on pakko.  
Siihen Jessicalla on yksi ainoa helppo ratkaisu; lähteä kuskaamaan työkaveriaan sekä tämän 
tyttöystävää. Jos hän kieltäytyisi, niin silloin mielessä alkaa pyöriä Abrahamin hapanilme ja ehkä tämä 
happanisi lopullisesti ja alkaisi kaveerata Disan kanssa. Kylläpä minulla on ongelmia, ajattelee 
Jessica. Kylläpä seura on tehnyt kaltaisekseen.  
 
Augustin alussa alkoi Abrahamin työt. Jessican työt alkavat seuraavalla viikolla eli viimeinkin hän saa 
levätä kaikessa rauhassa, tai ainakin niin hän olettaa.  
Abraham oli töissä vain yhden päivän, kun selkä kipeytyi. Hän syytti selkäkivusta tyttöystävän sänkyä. 
Jessica ajatteli itse mielessään, että kumma kun jätkä ei nuku omassa sängyssään vaan pakkautuu 
töiden jälkeen Mellerudiin.  
 
Kerta Abraham ei ollut töissä, niin Jessica oli stressaantunut, kun kyytipummauksia voi tulla minä 
hetkenä tahansa. Ihme kyllä, kun ei tullut yhtään viestiä viikon aikana. Ilmeisesti Waliczek on keksinyt 
muuta puuhaa tyttöystävän kämpillä. 
Lauantaina Abraham soitti Jessicalle, että voisiko tämä tulla hänet hakemaan Mellerudista, kun 
tyttöystävän sänky ei ole hyväksi kipeälle selälle. Totta kai ylikiltti nainen haki työkaverinsa.  
Mellerudiin mennessä hän ajatteli, että tuskin sänky on kipeyttänyt selän vaan syynä on läskit. Sitä 
hän ei uskalla sanoa temperamenttiselle työkaverilleen. Siitä se sota syntyisi, ajatteli Jessica, kun ylitti 
Uddevallan kanavan. Kanavan eteläpuolella on tuuhea metsikkö. Siellä piakkoin aloitetaan hakkuu 
työt ja sitten Tvåstadin kunta tulee kaavoittamaan tonttimaaksi. Todennäköisesti tänne tulee kalliita 
omakotitaloja, kun kaunis Uddevallan kanava on lähistöllä.  
Heti kanavan pohjoispuolella alkaa Mellerudin kunta. Täällä rajaseudulla, kanavan pohjoispuolella, 
asuu Disa Nilsson, joka ärsyttää Jessicaa, kun tämä saa olla Tvåstadin Daily Activityssä, vaikka asuu 
nippanappa Mellerudin puolella.  
 
Jessica kaarsi Madelenen talon edustalle ja sitten lähettitekstiviestin, että on perillä. Pian Abraham 
könkkäsi huonon lonkan ja kipeän selän kanssa rappuset alas ja työntyi etupenkille. Sitten Jessica 
lähti ajamaan takaisin Tvåstadiin. Abraham tahtoi seuraneidiksi ja tietenkin Jessie teki käskettyä.  
Jessica istui Abrahamin sängynlaidalla. Abrahamilla oli yllään sympaattinen valkoinen t-paita, jossa 
punaisia palloja. Tällainen paita herättää Jessicassa säälin tunteita ja tekisi mieli halata, muttei 
uskalla, kun poskipususta nousi hirveä meteli.  
Pian Abrahamille pukkasi nälkä ja käski hakea hampurilaisen Öhmanin Hesburgerista. Jessica lähti 
ostamaan purilaisen. Itselle hän ei ostanut mitään, kun haluaa säästää ja toiseksi keskipäivällä oli 
syönyt vanhempiensa luona.  
Hän oli kuin ruokalähetti ilman palkkiota. Abraham ei edes antanut rahaa hampurilaiseensa, vaan 
Jessica joutui itse maksaa sen omasta pussista. Totta kai tällainen vituttaa mutta hän ei uskalla vaatia 
maksua. Ihan selvästi Jessica pelkää työkaveriaan eikä uskalla olla tätä vastaan. Abrahamin mielestä 
kavereiden ei tarvitse maksaa kyydistä. Jos pyytäisi biokaasukorvausta, niin silloin Abraham alkaisi 
haukkua pateettiseksi raha-ahneeksi. Jessicalla ei ole muita kaverikontakteja. Ehkä serkut olisivat 
mielellään hänen seurassansa mutta harmi vaan, kun siitä ei ole tullut tapa.  
Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka hänen koulukaverinsa olisivat reagoineet, jos hän olisi saanut 
ajokortin jo lukioaikaan. Olisiko Robert pummannut kyytejä? Ehkä ei, sillä siihen aikaan Jessica asui 
vielä lapsuuskodissa, ja vanhemmat näkivät jokaisen liikkeen ja kuulivat jokaisen örinän.  
 
Nyt kun hän asuu yksin, niin kaikki kuskaukset eivät mene isän ja äidin tietoon eivätkä voi neuvoa 
tytärtään kieltäytyä kuskauksista. Kaikkea tätä hän pohtii samalla, kun palaa takaisin työkaverinsa 
luokse ihanasti tuoksuva hampurilainen auton apumiehen istuimella. Väkisinkin tulee nälkä. 
 
Sunnuntai-illalla Jessica tarjosi Abrahamille ja Madelenelle valtavat geenimuunnellut hampurilaiset 
Lilleskogin Mäccärissä. Hänen rahansa hupenevat eikä Abraham ja Madelene ole kertaakaan 



tarjonneet takaisin. Tämän Abraham on perustellut huonolla rahatilanteella. Oikeastaan 
Jessicallakaan ei ole sen parempi rahatilanne; hänellähän on lisäksi auton kulut. Sitä Abrahamin on 
vaikea ymmärtää. Kaikkein vähiten, että biokaasu on hyvin kallista.  
 
Madelene on sosiaalituen ja elatusisä Kicken varassa ja tapaa lainata rahaa tyttöystävältään, joka 
puolestaan pummaa Jessicalta. Abraham saa myös taskurahaa vanhemmiltaan. Harmi kun 
Abrahamin vanhemmat eivät tiedä, että poika vippaa rahaa kavereilta.  
Keväällä hän oli lainannut rahaa Elvikseltä. Heti kun Ellen oli huomannut Abrahamin narsismin, niin 
silloin hän alkoi välttää mulkeron seuraa. Elvis ja Ellen eivät pidä Madelenestakaan koska tämä osti 
velkarahoilla Zbox pelin niin, ettei ollut vara maksaa velkaa. Heti kun Ellen oli saanut tämän tietää, niin 
silloin hän kovisteli Madeleneä ja Abrahamia, jolloin Abrahamilta paloi käämit. Riidan seurauksena oli 
ystävyyden menetys; Elvis ja Ellen ei enää halua olla missään tekemisissä Abrahamin ja Madelenen 
kanssa. Oikeastaan Jessicankin pitäisi tehdä samoin.  
 
Abraham on huomannut, että on paljon turvallisempaa lainata ylikiltiltä Jessicalta, joka ei painosta 
vaan kaivaa kiltisti kuvettaan eikä takaisin maksulla ole kiirettä, niin tämä on sanonut.  
 
Sunnuntai-illalla he katsoivat Madelenen kämpillä skandinaavisen fantasiaseikkailuleffa, Svenne 
Luftén, joka kertoo alumiinivaatteisiin pukeutuneesta bittinikkarista, joka nikkaroi rahakoneen, jonka 
Norra-jengi varastaa ja lähtee kuljettamaan pienellä moottoriveneellä Vänern-järven yli, kunnes vene 
kaatuu ja rahakone painuu järven pohjaan, jonne se jää ikiajoiksi.  
 
Jessicasta leffa on jokseenkin hyvä, mutta joissakin kohti hyvin yksitoikkoinen. Muutaman viikon 
kuluttua hän kävi katsomassa Svenne kakkosen elokuvateatterissa, joka oli parempi kuin ykkönen.  
Svenne-leffan käsikirjoittaja on maineikas skandinaavikirjailija, Elin Björkrot, joka usein 
televisiohaastatteluissa hymyilee niin, että hammasraudat korostuvat ja sitten haastattelusta 
lähdettäessä kuuluu kilinää, kun housun taskuista roikkuvat mainosnauhojen metallisoljet koskettavat 
toisiaan. Hän on intohimoinen mainosnauhojen keräilijä. Lisäksi televisiohaastatteluissa hän tapaa 
jalka flirttailla haastattelijan kanssa. Tämä ei tietenkään näy kameralle, kun jalkaflirttailu tapahtuu 
pöydän alla.  
 
Elokuvissa Jessica kävi yksin. Hänestä tuntui hyvältä, että edes sen hetken sai rentoutua. Kino on 
Uno Cactusgatanilla, kulttuuritalon vieressä.  
 
Augustin lopulla torstai-iltapäivällä, lyhyt työtorstai, Jessica tapasi ensimmäisen kerran Jeannie 
Waliczekin. Oli puhdas sattuma, sillä Jessica oli odottamassa työkaveriaan vierailijoiden 
pysäköintipaikalla, Sunnanvindsvägenillä. Oli onni, kun hän pysäköi juuri vierailijoiden parkkipaikalle 
tai muuten olisi saanut turhaan odotella työkaveriaan.  
Tänäänkin oli tarkoitus, että Jessica lainausmerkeissä auttaisi Abrahamia siivouksessa. Suunnitelmiin 
tuli viimehetken muutos, kun Abrahamin äiti tahtoi poikansa kanssa mennä Mellerudiin, kun siellä 
perunat olivat erikoistarjouksessa ja samalla voisi käydä kylässä siskonsa luona. Jeannie ajatteli, että 
samalla poika voisi mennä kihlattunsa luokse. Heillä oli tarkoitus mennä bussilla mutta sopivasti 
Jessica sattui tulemaan vierailijoiden pysäköintipaikalle, joka on Abrahamin vanhempien talon 
edustalla. Parkkipaikan ja Sunnanvindsvägenin välissä on bussipysäkki eli molempiin yhtä lyhyt 
matka. Kun Abraham huomasi Jessican, niin hän kysyi, jos tämä voisi kyyditä hänet ja äidin 
Mellerudiin. Häntä hirvitti, jos blondi möläyttäisi siivousavusta. Jessica ei uskaltanut mainita 
siivoamisesta mitään.  
Tietenkin hapankauhuinen nainen suostui kyyditsemään nämä kaksi Waliczekia Mellerudiin.  
Autossa Jeannie sanoi pojalleen, että tämä antaisi biokaasurahaa, sillä sen hinta on viime aikoina 
noussut. Abraham lupasi maksaa kympin. Jessica sanoi kohteliaasti, ettei tarvitse maksaa, kun ollaan 
kavereita. Jeannie melkein kiivastui, että totta kai pitää maksaa kyydistä. Siinä hän oli ihan oikeassa, 
jonka Jessica ymmärsi, muttei Abraham. Jessica teki jälleen virheen, kun oli ylikohtelias.  
 
 
Jessica jätti Jeannien ruokakaupan edustalle. Hänen ei tarvitse hakea, kun kaupasta hän menee 
siskonsa luokse, joka asuu lähistöllä ja sitten menee kotiin bussilla. Niin tulisi myös Abrahamin tehdä. 
Jeannie ei osaa aavistaakaan, että minkä takia Jessica oli odottamassa poikaansa. Hän ehkä olettaa, 
että he olisivat ajatelleet tehdä jotain mukavaa. Jos hän tietäisi, että kyse oli siivouksesta, niin silloin 
tulisi tupen rapinat. Jessican näkökulmasta oli harmi, kun työkaveri ei kärähtänyt hyväksikäytöstä.  



 
Kun Jeannie oli mennyt kauppaan, niin silloin Jessica kyyditsi Abrahamin Bergrådsgatanille. Hän 
tahtoi Jessican tulevan mukaan Madelenen kämpille, kun parin tunnin kuluttua tyttöystävän luokse 
tulee kunnan siivousapu. Abrahamhan ei pidä siivouksesta, niinpä hän lähtisi ennen 
siivouskonsulentin tuloa. Jos Jessica tulisi tyttöystävän kämpille mukaan, niin tämä voisi kyyditä hänet 
takaisin.  
 
Madelene on ollut noin viikon nuhakuumeessa mutta nyt voi jo paremmin. Joka puolella on räkäisiä 
nenäliinoja. Onneksi täällä Jessican ei tarvitse siivota. Madelenen siivousavun kustantaa Kicke.   
Oikeastaan Kicken tulisi vaatia Madden itse alkaa siivoamaan mutta minkä teet, kun tyttö on laiska 
pötkylä. Kicke vaatii Madeleneä ryhdistäytymään tai muuten tämän tulisi muuttaa takaisin Varaan, 
jossa on hänen kasvattikotinsa. Ehkä Madelene saattaisi niin tehdä mutta siitä Abraham ei pitäisi, kun 
silloin he tapaisivat harvemmin.  
 
Madelenen pienessä yksiössä he katsoivat jonkin aikaa fantasialeffa, Abrapol, jossa yksinäinen mies 
unelmoi ihanasta prinsessasta, mutta prinsessa on varattu uljaalle lohikäärmeelle. 
 
Jessicaa haukotutti, kun ei pidä fantasialeffoista. Abrahamkaan ei erityisesti pidä mutta 
kohteliaisuuden vuoksi oli pakko katsoa tai muuten Madelene olisi pahastunut. Jessica filmasi pätkän 
multimediakamerallaan, kun Abraham makasi Madelenen sylissä. Hän ei yhtään tule 
mustasukkaiseksi, kun Abraham kuhertelee kihlattunsa kanssa mutta senkin edestä, kun Disa alkaa 
hieroa kyhnyttää häntä hartioista. Tätä reaktiota Jessica itsekin ihmettelee, kun tursakkeesta tulee niin 
mustasukkaiseksi  
 
Jonkin ajan kuluttua Jessica ja Abraham alkoivat valmistella kotiin lähtöä, jolloin Madelene alkoi 
kiukutella, että hänellä on nälkä, muttei ole rahaa. Hän yritti pummata Jessicalta mutta tämä teki 
valkoisen valheen, ettei ole sentin hyrrää. Näin hänen tulisi myös menetellä Abrahamin pummatessa.  
 
Abraham torui tyttöystäväänsä, ettei saa noin vain pummata. Tämä oli suoranainen ihme. 
Ensimmäinen kerta kun Abraham käytti aivoja. 
Sitten Madelene pyysi poikakaveriaan hakemaan täytetyt rieskat, jolloin Abraham näytti valtavaa 
läskimahaansa: ”Katso itse millainen röllykkä tulee, kun syö paljon pikaruokaa!” Madelene alkoi 
mököttää eikä antanut poikakaverilleen läksiäispusua. Jessica ajatteli itse mielessään, että hän voisi 
antaa Madelenen sijasta pusun mutta sitä ei missään nimessä sovi sanoa ääneen.  
 
Seuraavana päivänä Abraham lähtee äidin ja pikkuveljen kanssa pyhiinvaellusmatkalle. Tvåstadin 
katollinen kirkko tekee vuosittain matkoja pyhiin kohteisiin. Tänä vuonna matka kohdistuu Espanjaan, 
jossa he tutustuvat vanhoihin kirkkoihin. Sitten bussimatka jatkuu etelä-Ranskan läpi Italiaan. Matkan 
varrella tutustutaan paikallisiin kirkkoihin ja katedraaleihin.  
 
Madelenea matka ei voisi vähempää kiinnostaa. Abrahamin isäkin jää kotiin koska tällä on 
työhoidettavana. Babar on töissä Eurovedenin varaosaterminaalilla, joka sijaitsee VGM Automobilen 
vieressä ja on autotehtaan alihankkija.   
Eurovedenillä kuten myös VGM:llä menee taloudellisesti huonosti. VGM:n talous ei koskaan ole ollut 
riittävän hyvä ja juuri sen vuoksi Brandor ja Skanmet möivät autotehtaansa FHI:lle ja nyt sekin 
suunnittelee luopuvansa tehtaista. FHI:llä on omia autotehtaita Japanissa. Fuji Heavy Industries ei 
kuitenkaan myy kenelle tahansa koska autotehtailla on heidän patenttejansa.  
 
Abrahamista tuntui haikealta, kun tyttöystävä jäi mököttämään eikä antanut läksiäispusua. Hän pelkää, 
jos tämä ottaisi eron ja alkaisi seurustella jonkun toisen kanssa. Sitä Abraham ei sietäisi. Ajatella jos 
Madelene alkaisi seurustella Marcellon tai Josef Larssonin kanssa. Tuskin Josef haluaisi renttumaista 
Maddea mutta ehkä Marcello saattaisi vittuillakseen mennä sänkyyn Madden kanssa, ajatteli Abraham 
samalla, kun istahti Jessican auton etupenkille.  
 
Seuraavana päivänä töissä Abrahamia jännitti lentomatka Madridiin. Ei niinkään lentomatka vaan 
lentokentän turvatarkastus, kun hänellä on metallisormus pippelin ympärillä. Kyseessä on moderni 
kihlasormus. Nyt 3000-luvulla on tullut muotiin, että kihlaparit hankkivat munasormuksen ja 
naispuoliset tatuoivat kumppaninsa nimen häpyhuuleen.  
Nyt Abraham on huolissaan, jos lentokentän metallinpaljastin alkaisi hälyttää ja sitten äiti saisi tietää 
pojan munasormuksesta. Jeannie on ankarasti munakoruja vastaan. Jeannien ja Babarin 



nuoruudessa sellaisia ei vielä ollut ja juuri siksi Jeannie vierastaa tällaisia kotkotuksia.   
 
Anders ja Annkikaan eivät käsitä mitä varten munasormuksia ja häpytatuointeja pitää olla. He eivät 
hyväksy minkäänlaisia tatuointeja sekä lävistyksiä. Vielä heidän tyttärensä eivät ole hankkineet 
häpytatuointia. Ehkä se on lähempänä nuorimmaisen kohdalla, kun tämä on alkanut seurustella. 
 
Katollisen kirkon pyhiinvaellusmatka alkaa Landvetteristä. Ensin lentokenttäjunalla Såtenäsistä 
suoraan Landvetteriin.  
Abrahamilla oli tuuria, kun lentokentän metallinpaljastin oli epäkunnossa. Turvatarkastajat 
käsikopelolla tarkistivat taskut, ettei ollut aseita. Tietenkään he eivät tunnustele sukupuolielimiä, ellei 
housuissa epäilyttävästi pullota.  
Abrahamilla kävi mielessä jättää munakorunsa kotiin mutta kuitenkin päätti ottaa  
 
Madridin Almudenan katedraalissa Abraham sai pitää lyhyen puheen. Puhe oli skandinaviaksi joka 
simultaani- tulkattiin esperantoksi, josta on tullut suosittu Espanjassa niin, että jotkut sekoittavat sen 
valtion nimeen, olettaen esperanton olevan sama kuin espanja.  
Kaikki paikalla olleet olivat ihmeissään, kun tämä lihava lyhytkasvuinen kastanjanruskeatukkainen 
nuorimies piti ulkomuistista kauniin puheen, joka käsitteli ystävyyttä.  
Jotkut kohdat hän elävästi korosti niin, että katsojien selkäpiissä kulki vilunväre. Abraham sai raikuvat 
suosionosoitukset. Hänellä on hyvä muisti muttei muistanut tai halunnut muistaa antaa biokaasurahaa 
Jessicalle eli ilmiselvä kaksoismoralisti.  
 
Kesälomien jälkeen Tvåstad helpossa aloitti uusi duunari tai kuten titteli on virallisesti, osallistuja, 
muuan ruskeatukkainen, suklaanruskeasilmäinen Karl-Mosse Eriksson. Viimeinkin Abrahamin entinen 
naapuri sai luvan aloittaa Tvåstad helpossa.  
Miltei heti Jessica kiintyi Karl-Mosseen niin, että ihastus Abrahamiin alkoi toden teolla väistyä mutta 
lemmenkrapula ei päästä otteestaan.  
Jessica päätti yrittää salata ihastuksensa. Hän päätti yrittää vetää samaa hyväksi havaittua linjaa kuin 
Johan Janssonin aikaan.  
Jessican harmiksi Karl-Mosse ei ole ohjaaja vaan monitoimintarajoitteinen eli Jessican oman 
diagnostiikan mukaan monitursakkeinen. Sitä hän ei halua ajatella tästä upeavartaloisesta 
sympaattisesta Karl-Mossesta. Hän on monta kertaa sympaattisempi kuin läskikasa Abraham.  
Nyt Tvåstad helpossa on kaksi Erikssonia; Karl-Mosse sekä sijaisohjaaja Giovanni.  
 
Jessica ei enää halua työpaikalle samanlaista lemmenrumbaa kuin talvella ja keväällä. Hän ei 
missään nimessä aio alkaa pussaamaan Karl-Mossea vaan odottaa kunnes tämä ensin antaisi pusun.  
Sitä tuskin tulee, sillä Karl-Mosse on päättänyt ottaa rauhallisesti rakkaudessa, sillä hänen 
mielenterveyksensä helposti järkkyy pienestäkin yllätyksestä, jopa syntymäpäivä yllätykset tahtovat 
aiheuttaa psykoosin poikasia.   
Mielenterveydellisistä syistä Karl-Mosse on töissä ainoastaan muutaman tunnin aamupäivällä. Tämän 
vuoksi Jessican on vaikeampi tutustua.  
Karl-Mossella on aina mukana opasrobotti koska hänellä on toimintarajoite CVI - Cerebral Visual. 
Sama taudinmääritys, jonka Jessica sai 2970-luvun puolivälissä varadiagnoosiksi, jota ei tarvinnut 
soveltaa virallisesti ja on aikoja sitten vanhentunut.  
Karl-Mossen kohdalla diagnoosi CVI on vahvistettu. Hänellä on heikko näkö sekä huono kuulo rajun 
tinnituksen takia, joka on vähällä tehdä hänet hulluksi. Hän on ollut jonkin aikaa suljetussa 
psykiatrisessa pakkohoidossa koska oli itseään viillellyt laserleikkureilla. Onneksi isä on ammatiltaan 
kuraattoriteknikko eli onnistui saada poikansa ajoissa hoitoon.  
Erikssonit ovat kuulleet eräästä traagisesta tapahtumasta Hallonbossa 2970-luvulla, jolloin nuoripoika 
hetkellisestä päähänpistosta alkoi leikkiä laserleikkurilla menehtyen keittiön lattialle.   
Anders ja Annki tuntevat hyvin kyseisen perheen, Jorssonit, jonka isä ja äiti olivat töissä Ollen ja 
Boelin kaupassa.  
 
Kun Karl-Mosse stressaantuu, niin silloin hän helposti saa sarjan psykooseja, jolloin jalat alkavat villisti 
vispata. Tämän vuoksi hän työskentelee vain muutaman tunnin aamupäivällä. Opasrobotti ohjaa hänet 
turvallisesti töihin ja sitten töistä kotiin. Hän on erittäin hyvä modernissa viittomakielessä, joka on 
kehitetty esperantosta, jotta saataisiin yleismaailmallinen viittomakieli.  
 
Heti kun Abraham oli palanut pyhiinvaellusmatkalta, niin silloin Jessica kertoi tunteistaan Karl-Mossea 
kohtaan. Abraham ei halunnut kuunnella ja tuhahti: ”Fitta, jätkähän on 25vuotta ja sinä olet jo 



39vuotias… liian iso ikäero!” Jessicalta meinasi päästä itku mutta pystyi kuitenkin peittämään 
tunteensa ja sanoi: ”Mutta silti Karl-Mosse on ihana.” Abraham sanoi lisäksi, että jätkä voisi ihan hyvin 
olla hänen lapsensa. Tässä asiassa Jessica on eri mieltä. Kun Karl-Mosse syntyi, niin silloin Jessica 
oli 10–12 vuotta eli alaikäinen tytöntyllerö eikä tiennyt mitään seksistä. Hädin tuskin hän tiesi edes 
haikaroista. Tästä Jessicalle muistui mieleen ihanan lutuinen Nisse Johnson. Hän tuntee yhä rakkautta 
Nisseä kohtaan tai paremminkin sanoen kaikkiin Nisseihin. Harmi vaan, kun ei ole pitkään aikaan 
kuullut mitään Nisse Johnsonista eikä Vässarestakaan. Vässaren hän tapasi viimeksi Vera-Pollyn 
rippijuhlassa, muutama vuosi sitten, jolloin Nisse oli hyvin iloinen, kun näki Jessicaa pitkästä aikaa. 
Jessicaa ujostutti, kun oli paljon silmiä ympärillä Korttelitiloissa. Nissen iloisuus kiihotti Jessicaa ja 
hänen käsivarsiansa alkoi nykiä halaukseen.  
Lukemattomia kertoja Jessie on yrittänyt etsiä netin syövereistä Nisse Johnsonia mutta turhaan. Hän 
on löytänyt useita kaimoja mutta kaikki ovat sanoneet, etteivät ole koskaan asuneet Kristianstadissa.  
Vaikuttaa siltä, että Johnson on mennyt naimisiin ja ottanut morsiamen sukunimen, on Jessica 
monesti vatuloinut.  
 
Jessica yhä useammin chattailee Ville’s Placen ylläpitäjä, Ville Sipilän kanssa. Nettiyhteisön palvelin 
on Kaustisilla. Ville Sipilä on viisissäkymmenissä oleva ukkeli, joka mielellään kirjoittelee 
skandinaaveille, jotta kohentaisi kielitaitoa.  
Suomessa skandinavian kieltä kutsutaan yhä ruotsin kieleksi mutta muualla päin maailmaa se on 
Skandinavian kieli, englanniksi Scandinavish.  
 
Ville’s Placessa Jessica esiintyy nimimerkillä Blue Owl, ettei oikea identiteetti paljastuisi. 
Hän on kertonut tälle tuntemattomalle Villelle tunteistaan Abrahamiin ja Karl-Mosseen. Hän on 
kertonut juurta jaksaen päivittäisistä tekemisistä Abrahamin kanssa.  
Villen mielestä Abraham vaikuttaa älyttömältä pojan nulikalta, joka hyväksikäyttää Blue Owlin kiltteyttä 
ja kehottaa tutustumaan lähemmin Karl-Mosseen, joka vaikuttaa Jessican kertoman mukaan 
mukavalta nuorelta mieheltä. Jessica on samaa mieltä, että siihen uuteen duunariin pitäisi tutustua 
tarkemmin mutta pelkää mokaavansa ja torjutuksi tulemista. Työpaikalla ei ehdi tutustua, kun jätkä on 
vain muutaman tunnin.  
Jessica on myös kertonut Abrahamista CP-Hallstahammarille, joka myös on samaa mieltä kuin Ville 
Sipilä. Heti kun CP-Hallstahammar oli saanut tietää, että Jessica oli pussannut Abrahamia, niin silloin 
hän päivitteli moista älynväläystä. Heti kun hän oli kuullut Jessicalta työkaverinsa kyytipummauksista, 
niin silloin CP-Hallstahammar kehotti olla kuskaamasta moista visvahuulista mulkeroa. CP-
Hallstahammarin kanssa Jessica käyttää nimikirjaimiaan. CP-Hallstahammar on sanonut, ettei halua 
chattailla vaan tyytyy keskusteluun sähköpostitse. 
 
Jessica rekisteröi anonyymin tilin Basic yhdistyksen nettiyhteisössä, jossa hajamielinen vanhahko 
Wilhelm tapaa kirjoitella hänelle. Wilhelm on liioitellun ystävällinen, joka ärsyttää Jessicaa mutta silti 
mielellään chattailee tälle tuntemattomalle ukkelille. Profiilikuvan mukaan Wilhelm on lihavahko 
pökkelö, jolla on joku piski sylissään. Wilhelmin harmaatukka muistuttaa melkoisesti partavaahtoa.  
 
Basic Community yhteisössä Jessica esiintyy nimellä Jessel. Nimimerkki on lähtöisin nettiradion 
Chatista, jonne CP-Hallstahammar houkutteli hänet muutama vuosi sitten. Aluksi hän chattaili 
kertomuksista tutuilla nimillä kuten esimerkiksi Jill-Arthurina sekä Johan Grusena, kunnes nettikaveri 
ärähti, ettei saa vaihtaa noin usein nimimerkkejä koska silloin chatin väki ei tietäisi kuka on kuka. 
Niinpä Jessica alkoi chattailla nimimerkillä Jessel. Tämä nimimerkki on toiminut hyvin.  
Basic Community yhteisössä Wilhelm olettaa Jesselin olevan oikea nimi, kun on hyvin yksinkertainen.  
  
Eräänä syksyisenä päivänä Jessica sai idean ohjata Wilhelmin kiinnostus Tvåstad helpossa äskettäin 
aloittaneeseen Jilly Johanssoniin, joka aloitti miltei heti Karl-Mossen jälkeen.  
Jilly on hyvin lihava eikä siedä meteliä koska hänellä on diagnoosi ADHD Super. Hänellä on rankkaa 
työpaikalla koska päivittäin siellä on hirveä metakka. Varsinkin kun Disa Nilsson on vauhdissa, niin 
koko Tvåstad helpon tiloissa raikuu hirveä hullunräkätys. Siinä sivussa Abraham ja Kaj räkättävät 
Disan pelleilyille. Jessican painajainen toteutui, kun Disa aloitti virallisesti Tvåstad helpossa.  
Disa tapaa kehua Tvåstad helpoa koska siellä on hänen mielestänsä upeita jätkiä. Hän on jatkuvasti 
halaamassa ja hieromassa Abrahamin selkää, joka tekee Jessican erittäin mustasukkaiseksi. Hän 
Jessie kovasti ihmettelee, kun tulee mustasukkaiseksi, kun tursake hieroo toista tursaketta.  
 
Jessica väitti Wilhelmille, että hänen oikea nimensä olisi Jilly, ja antoi työpaikan puhelinnumeron 
väittäen sitä omaksi kotinumeroksi. Hän kehotti Wilhelmiä soittaa numeroon. Jos puhelinvastaaja 



vastaisi, niin silloin tämä voisi laulaa jotain hauskaa. Niin tämä yksikertainen hajamielinen Wilhelm 
tekikin. Viikonloppuisin hän lauleskeli möreällä pornoäänellään tuttuja lasten rallatuksia kuten Blinka 
lilla stjärna, ja hoki Jillyn nimeä.  
Maanantaina Android ja Giovanni ihmettelivät, kun joku möreä-ääninen ukko oli laulanut 
puhelinvastaajaan hokien Jillyä. Ohjaajat epäilivät sitä humalaisen tekoseksi. Jessicalla oli naurussa 
pitelemistä eikä tietenkään voinut ja uskaltanut paljastaa, että oli kehottanut Chat-kaveria soittaa 
puhelimenvastaajaan, kun on tarkoituksena antaa Jillylle kaveri. Harmi vaan, kun tämä ei kiinnostunut 
vanhan ukon lauluista. Android oletti tuntevansa kyseisen henkilön olettaen nähneensä paikallisessa 
Basic yhdistyksessä eli melkein arvasi oikein.  
Tuskin Wilhelm on käynyt Tvåstadin Basicissa, sillä hän asuu Varbergissä. Puhelimessahan on vaikea 
tunnistaa henkilöitä. Jessica ei uskalla paljastaa totuutta.  
 
Tämä uusi Jilly Johansson vaikuttaa mukavammalta kuin se entinen raggarimainen Duboisin kaima. 
Jilly Dubois on äskettäin muuttanut Liveridgeen ja tavannut sen oikean. Keväällä 3009 Jillylle syntyy 
poikalapsi.  
 
Eräänä arkipäivänä Wilhelm soitti annettuun numeroon siinä toivossa, että voisi rupatella Jillyn 
kanssa. Tavalliseen tapaan Android vastasi ja haki Jillyn puhelimeen. Kun hän oli kuullut vanhan ukon 
äänen, niin antoi takaisin kuulokemikrofonin.  
Jessicalla oli naurussa pitelemistä, kun Jilly melkein poltti päreensä.  
Jessica oli väittänyt Wilhelmille, että Android olisi hänen isänsä. Tämän vuoksi Wilhelm kysyi 
puhelimessa, että miksei saa puhua tyttären kanssa, jolloin Android hiiltyi: ”Kuules nyt ukkeli, minulla 
ei oo tytärtä vaan minulla on poika mutta hän ei ole täällä työpaikalla. Nyt saat lopettaa tänne 
työpaikalle soittelemisen!” 
Illalla netissä Jossel yritti, että Wilhelm jatkaisi soittamista, jotta saisi hupia harmaaseen arkeen. Kesti 
noin kuukauden, kun Wilhelm uskalsi soittaa puhelinvastaajaan. Hän on alkanut pelkäämään 
Androidia. Jessica yrittää rohkaista Chat-kaveriaan soittaa päiväsaikaan.  
 
Abrahamiakin huvittaa tämän möreä-äänisen ukon rallatukset eikä osaa aavistaakaan, että kaiken 
takana on se hassu blondi, sama tyttö, joka oli poskipussannut häntä sekä tehnyt ne hassut 
puolankieliset rakkauskirjeet.  
 
Pyhiinvaellusmatkan jälkeen Abraham on lukemattomia kertoja jauhanut matkastaan, että 
madridilaisessa katedraalissa oli pitänyt puheen. Elgar-Maxim on ihan haltioissaan, kun tämä 
sympaattinen Abraham oli uskaltanut pitää puheen keskellä Espanjaa. Aikaisemmin hänellä on ollut 
ennakkoluuloja Abrahamista ja jopa tuntenut kiukkua, kun tämä hyväksikäyttää Jessicaa.  
Elgar-Maxim on ihastunut Jessicaan, vaikka tämä näkyy karttavan häntä. Tämä johtuu Abrahamin 
tartuttamasta Elgar-Maxim vihasta. Muutenkin Jessicaa ällöttää jätkän pärstä. Kun hän katsoo Elgar-
Maximia, niin heti kurkkuun on pyrkimässä Elgar-Maximin makuinen oksennuspallo.  
Elgar-Maxim puolestaan pitää kovasti Jessicasta ja tämän hassuista kertomuksista. 
Hän on kateellinen, kun muita työkavereita naurattaa Jessican tarinat mutta hänen omat 
kertomuksensa aiheuttavat haukotuksia, joissa hän kuvailee, kuinka haavanlehti värisee vienossa 
kesätuulessa.  
 
Vaikka Abraham vihaa Elgar-Maximia mutta näyttelee suvaitsevaista, etteivät ohjaajat ala temppuilla. 
Abraham inhoaa Giovannia koska tämä on hänen mielestänsä yhtä vittumainen kuin Billy ja Anvar. 
Jessican mielestä Giovanni on ihan kiva mutta joskus aivan liian ihilistinen, kuten hän tapaa ajatella, 
kun istuu robottihuoneessa ja sanelee Hjärtat fullt av vilja kertomusta.  
 
Elgar-Maxim kuvittelee olevansa kaikkitietävä ja kahvitauoilla vislaa, jotta saisi huomiota. Jos hänen 
mieliksensä ei mene, niin silloin hän alkaa pillittää ohjaajille, yleensä Androidille, koska tämä on ylikiltti, 
yhtä sairaalloisen ylikiltti kuin Jessica. Tuntikausia Elftonsson ja ohjaaja Andersson istuvat ohjaajien 
konttorissa, jossa Elgar-Maxim kertoo huolistaan ja välillä pillittää.  
 
Kun Elgar-Maxim lähtee kotiin, niin silloin tämä tapaa sanoa: ”Nyt minä piipitän ja lähden kotiin!”. 
Hän ei koskaan kiroile vaan käyttää kirosanojen tilalla sanoja; Skrutt ja Göta-Petter.  
 
Jessica tapaa kotiin lähtiessä sanoa tutuksi tulleen repliikin: ”Luulenpa, että pikkuhiljaa lähden kotiin!”, 
joka huvittaa Androidia ja vastaa: ”Etkö ole vieläkään lähtenyt?”. Näin tapasi Leo vastata Jessican 
ikirepliikille. Android on päättänyt vastata Leon tyyliin.  



 
Jessica innokkaasti viljelee nykyisessä työpaikassaan vanhoja vakiofraaseja, joita oli käyttänyt 
informationsservice-osastolla Olgan ja kopiointiteknikoiden kanssa.  
 
Lukemattomia kertoja Abraham on uhonnut Jessicalle kahden kesken, että joku kaunis päivä hän 
tulee antamaan Elgar-Maximille kunnolla turpiin niin, että veri lentää. Tämä on pelkkää uhoa, sillä 
Abraham on aivan liian nössö. vaikka on olevinaan kovaa jätkää, varsinkin silloin kun happamuus 
täyttää pään. Abraham pelkää Elgar-Maximia koska tämä tietää hirveästi asioita ja on aktiivisesti 
mukana paikallisessa citycenter puolueessa. 
Joissakin suhteissa Abraham on vähän samankaltainen kuin Jessica ja juuri se kiihottaa Jessicaa, 
vaikkei haluaisi kiihottua tursakkeesta. Abraham ei kuitenkaan ole yhtä älykäs vaan on tyhmä kuin 
saapas.  
 
Alkusyksystä lähes joka ikinen aamu Jessican piti hakea Abrahamin Mellerudista töihin, kun tämä ei 
jaksanut mennä bussilla, vaikka lähin pysäkki on ihan lähistöllä, Bergrådsgatanin ja Marcusrovägenin 
risteyksessä. Abrahamista tuntuu vaikealta bussinvaihto Mellerudin torilla. Ihan selvästi hän on saanut 
päähänsä hyväksikäyttää ylikilttiä rakastunutta naista. Hän yhä olettaa blondin olevan rakastunut, 
vaikka tällä on menossa rakkauden jälkitauti.  
Yhä jollain tasolla Jessica elättelee toivetta, että heistä tulisi pari vaikka sisimmässään hän tietää, ettei 
Abraham ole se oikea, kaukana oikeasta, paremminkin se väärä. Joskus Jessicaa käy sääliksi 
Madelene rukka, joka on kihloissa äkäpussin kanssa. 
 
Alkusyksyllä tiistaikävelyillä Jessica ja Abraham kävelevät kahdestaan omaan tahtiin, eri reittiä kuin 
muut työkaverit. Useimmiten he menevät Knorrenin leirintäalueelle, joka on Vårvikin asuntoalueen 
pohjoispuolella. Siellä he istuutuvat puistonpenkille, joka on pienellä saarella, jonne menee puusilta.  
Opasteviitassa lukee; Jakarisaari – Ön Jakari.  Monesti Jessica on pohtinut saaren nimeä, mistähän 
tulee tällainen hassu nimi ja mitä se tarkoittaa? Vaikuttaa suomelta, vatuloi Jessica ja hänelle tulee 
mieleen kaksoisolento Johanna Kivinen. Hänet valtaa haikeus, kun Johanne Haraldsenin tapaus 
sotkee Johanna-ajatuksia. Kuinka poistaisi mielestä Johannen, pohtii Jessica, samalla kun istuutuu 
työkaverinsa kanssa Jakarisaaren penkille. Abraham huomasi työkaverinsa haikeuden ja kysyi, että 
mikä on, johon Jessica kohautti olkapäitään: ”Äh, väsyttää…”, ja katsoo kanavan yli itään. 
Vastarannalla on kauan sitten lakkautettu Stallbackan satama, jossa on yhä ikivanha siilo.  
Vanhassa satama-altaassa seisoo vanhoja jokilaivoja. Yksi niistä on valkoinen M/s Elfkungen, josta 
Jessicalle tulee mieleen katamaraani Jet Skånska svanen, vaikkei laiva olekaan sellainen.  
Vastarannalla, etelämpänä, on Stridsbergin silta. Jessica ihailee vastarannan maisemia. 
Abraham alkaa tavalliseen tapaansa kritisoida työkavereitaan sekä Giovannia. Hän on oikea selkään 
puukottaja, ajattelee Jessica, samanlainen kuin Olga.  
Eniten hän kauhistelee Larsin käytöstä, kun tämä talvella yritti varastaa remonttimies Izbedin 
takintaskusta 50 globalia mutta onneksi Izbed huomasi puuttuvan rahasumman ja kertoi siitä ohjaajille. 
Android epäili Larsia, kun tämä aikaisemminkin on syyllistynyt taskuvarkauksiin.  
Muutama vuosi sitten Lars yritti kaupata vaivihkaa pornolukulaitetta Jessicalle. Tietenkään Jessica ei 
ostanut pornoa tursakkeelta. Hän ei halua muutenkaan ostaa käytettyjä pornolukulaitteita koska ne 
hänen mielestänsä ovat puhki runkattuja.  
 
Eräänä syyspäivänä Lars onnistui pölliä Abrahamin takintaskusta kolikoita. Se on oikeastaan 
Abrahamin huolimattomuutta, sillä hän pitää taskunpohjalla avoimesti rahojaan. Totta kai hän kertoi 
tästä Androidille mutta silloin Lars pääsi kuin koira veräjästä, kun ei ollut riittävästi todisteita. Abraham 
ei tiennyt tarkkaa kolikoiden määrää ja Lars kiisti epäilyt.  
 
Jakarisaaren puistonpenkillä istuessaan Abraham uhosi, että jos hän saisi Larsin itse teosta kiinni, niin 
silloin sivaltaisi tältä laserleikkurilla sormet poikki. Jessica ajatteli itse mielessään, että myös 
Abrahamilta pitäisi sivaltaa laserleikkurilla sormet, kun myös tämä on kesän aikana pummannut 
hirveästi rahaa ja kyytejä eli on pahempi konna kuin Lars, ajatteli Jessica. Tätä hän ei uskalla sanoa 
ääneen. Nythän on syksy eikä Waliczekin lompakko aukea, ajatteli Jessica.  
Tiistai-iltapäivisin Tvåstad helpon lukulaitelehtiryhmä on alkanut kokoontua robottihuoneessa. Ryhmä 
on eräänlainen opintopiiri, jossa tehdään Daily Activityn sisäistä lukulaitelehti Ögat Avisenia.   
Lehden perustaja oli Jessica ja Android, jotka perustivat lukulaitejulkaisun talvella 3007, jotta 
Jessicalla olisi jotain tekemistä. Kyllä Android tietää, että nainen mielellään sanelisi kertomuksiaan. 
Hän on pitkään pohtinut, että olisi korkea aika uudelleen perustaa Daily Activityn sisäinen 
lukulaitejulkaisu. Kerta Jessicalla on hyvä mielikuvitus ja hauskoja oivalluksia, niinpä Android hoksasi, 



että tämä voisi alkaa tehdä lukulaitelehteä, jolle voisi keksiä nimenkin.  
 
Ennen hoivareformia oli lukulaitelehtiryhmä mutta se kuukahti puuttuvan kiinnostuksen vuoksi. Eri 
ryhmien ohjaajat saivat tehtäväkseen tarkkailla, jos jossain ryhmässä olisi duunareita, joilla olisi 
journalistisia lahjoja. Talvella 3007 Android hoksasi, että Jessicalla näyttää olevan sellaisia kykyjä. 
Hänelle ei kannata antaa nippelihommia, kun osaa enemmän. Lukulaitelehden teko olisi hyvää 
puuhaa tälle intellektuellille naiselle, ajatteli Android. Hän näytteli Jessicalle lakkautettua 
lukulaitelehteä nimeltä Kikaren. Ei siinä tarvinnut paljon ylipuhua, kun Jessie innostui 
lukulaiteprojektista. Lehden teko on hänelle kuin viinapullo raitistuneelle alkoholistille.  
Kun lukulaitelehti on valmis, niin sen sisältö skannataan muihin lukulaitteisiin, jotta lukulaitelehdet 
voitaisiin jakaa kaikkiin ryhmiin sekä Tvåstadin pääkirjastoon.  
 
Andy-Kalle Bohm kiinnostui ideasta, sillä Daily Activity tarvitsisi uuden lukulaitejulkaisun, jotta tärkeitä 
tiedotteita sekä tiedonmurusia olisi helpompi levittää.   
 
Jessicalle tuli mieleen Kristianstadissa toimittama luokkalukulaitelehti Rågångsplattan. Tästä hänelle 
muistui mieleen Nisse Johnson, jolloin silmäkulmaan ilmestyi kyynel. 
Jessica päätti käyttää esikuvana kunnan tiedotuslukulaitelehti Stadsögatia, joka äskettäin vaihtoi 
nimensä Cityporteniksi. Jessica tykkää kunnan lukulaitelehden entisestä nimestä, niinpä nimesi Daily 
Activity lukulaitelehden Ögat Aviseniksi. Se on hyvä nimi koska silmä ja kiikari ovat sukua toisilleen ja 
toiseksi vanhat työmuistot pysyisivät mielessä, ajatteli hän.  
 
Jessica kaipaa takaisin informationsservice-osastolle, jotta pääsisi eroon suojatyöpaikan tursakkeista. 
Hän alkaa pikkuhiljaa ymmärtää, että myös Abraham on tursake, dominoiva pummien pummi.  
Daily Activityn ainoana hyvänä puolena on vihreäkortti, jonka avulla hammaslääkärikäynnit maksavat 
vain 10–20 globalia, ja loput kustantaa Länsi-Götanmaan alue, jolla on sosiaali- ja terveysvastuu.  
Vihreäkortti on käytössä koko federaatiossa.  
 
Ögat Avisen lukulaitteessa Jessica alkoi julkaista omia kertomuksiaan sekä tietoa muista Daily Activity 
ryhmistä. Alkukesällä ohjaajasijainen, Giovanni Erikssonin toivomuksesta muodostettiin opintopiiri, 
eräänlainen lukulaitelehtiryhmä, Tvåstad helpon sisäinen ryhmä, jotta Ögat Avisenista tulisi 
monipuolisempi. Giovannia ärsyttää Jessican sanelema Jämtlandin murre. Giovannin mielestä 
työpaikan lukulaitejulkaisun tulee olla kirjakielellä ja yleissivistävä eikä tule sisältää näin paljon 
fiktiivisiä tarinoita. Opintopiirissä aloitti Disa Nilsson, Elin Hansson sekä Lars Vennersten.  
 
Disa aloitti suurin piirtein samoihin aikoihin kuin Jilly Johansson. Viime aikoina ryhmässä on aloittanut 
paljon väkeä, jopa liikaa niin, ettei ohjaajilla riitä aikaa kaikille.  
 
Elin, Disa ja Abraham ovat vanhoja koulututtuja. Elinin kanssa aloitti myös tämän isäukko Marcus, joka 
istuu täysautomaattisessa pyörätuolissa. Marcuksella on ruskeakiharainen tukka sekä äkeä ilme.  
 
Abrahamin on vaikea käsittää, että kuinka Elin voi työskennellä samassa ryhmässä isän kanssa. 
Hanssonit ovat eronneet ja tytär tapaa auttaa isäänsä arkiaskareissa, ettei tarvitsisi ottaa ulkopuolista 
kotiavustajia sekä avustajarobotteja.  
 
Disa on töissä muutaman päivän viikossa koska hänellä on alentunut immuniteetti.  
Jessica vihaa tätä lyhyeksi leikattua käkkärätukkaista tyttöä koska tämä on jatkuvasti halimassa ja 
kyhnyttämässä muun muassa Abrahamia. Hän pelkää, jos Disa kajoaisi Karl-Mosseen.  
Jessica tietää varsin hyvin, ettei Karl-Mosse halua Disaa akaksi mutta silti tuntee mustasukkaisuutta 
ennakkoon. Häntä myös hirvittää, jos Abraham retkahtaisi Disaan, vaikka on kihloissa.  
Jessica ei itsekään käsitä tällaisia kummallisia tunteita tursakkeista. Onko hän itse tulossa 
tursakkeeksi, tapaa hän monesti pohtia, kun istuu robottihuoneessa.  
 
 
Myös Elin ja Marcus työskentelevät vain muutaman päivän viikossa koska Elinillä on paha allergia  
jonka vuoksi joutuu olemaan kotona, kun ei oikein pysty menemään ulos mutta sairaana ollessa hän 
kylläkin jammailee keskustan kauppakeskuksissa. Tämä ärsyttää Abrahamia sekä Kajta. 
 
Aluksi Eliniä kutsuttiin Elluksi mutta siitä tämä ei oikein pitänyt ja nosti metakan isän kanssa, ettei 
häntä saa kutsua Ellu Hanssoniksi. Ilmeisesti hänen äitinsä, Jonna Tiilivuori, on ilmoittanut Work 



Office Rehabiin tyttären nimeksi Ellun, kun itse kutsuu tätä tällä nimellä. Ehkä Hanssonien avioero 
johtuu tyttären nimestä. Marcus on kovana, että tyttö on ilmiselvä Elin eikä mikään Ellu.   
Ehkä Jonna-äiti vittuilakseen ilmoitti työkkäriin, että tytär olisi Ellu Hansson.  
Kesti jonkin aikaa, kun Andreas-Karl ja Giovanni oppivat Hanssonin tyttären oikean nimen.  
 
Marcus Hansson on ahkerampi kuin tyttärensä. Elin tapaa kävellä maleksien hiihtotyylillä Abrahamin ja 
Disan perässä. Heti kun Abraham saa päähänsä käydä pankkiautomaatilla tarkistamassa saldon, niin 
heti Elin lähtee mukaan, ettei tarvitsisi tehdä nippelihommia. Pian Abraham oppi hyväksikäyttämään 
myös Eliniä, joka on yhtä ylikiltti kuin Jessica mutta tämä ei voi kuitenkaan kuskata, kun ei ole 
ajokorttia, niinpä Jessica saa yhä olla Abrahamin hovikuskina.  
 
Iltaisin kotona Elin huoltaa isän sähköpyörätuolia. He asuvat lähellä Tvåstadin uima- ja urheilutaloa, 
Fredrikan ja Karl-Mossen naapurikorttelissa, samassa, jossa asuu Henrik Granberg.  
Elinistä on tullut isän henkireikä. Marcus enimmäkseen istuu tietokoneen ääressä ja chattailee 
Facebookissa.  
 
Jessicaa huolestuttaa, jos Elin vikittelisi Karl-Mossen, kun tämä asuu naapurikorttelissa. Tuskin Elin on 
Karl-Mossen mieleen, yrittää Jessica rauhoitella itseään.  
 
Jessica ei tiedä, että Elin ja Disa usein pelaavat netissä Elliottin kanssa erilaisia nettipelejä. Jos hän 
tietäisi, niin silloin mustasukkaisuus yltyisi.  
 
Tiistai-iltapäivät ovat melkoista hullunmyllyä, kun vallaton Disa flirttailee ja pelleilee jokaiselle. Hän 
muun muassa halii sekä vilauttelee kondomeja jokaiselle miespuoliselle duunarille. Tuskin hän edes 
tietää mitä kondomeilla tehdään. Lars alkaa kikattaa, kun Disa oikein riehaantuu kondomeineen. Sitten 
vallattomuus tarttuu Abrahamiin, joka alkaa kehua Disan halauksia ja hartiahierontaa. Jessican valtaa 
mustasukkaisuus ja haluaisi pelehtiä Abrahamin kanssa mutta sitä hän ei sano ääneen, kun keväinen 
poskipusurumba on tuoreessa muistissa. Kaikkein mieluiten hän pelehtisi Karl-Mossen kanssa.  
Hänestä on niin epäoikeudenmukaista, kun Disa saa hyväillä Abrahamia eikä tämä yhtään pahastu 
mutta poskipususta nousi hirveä metakka.   
Jessican onneksi myös Jilly Johanssonia häiritsee Disan riehuminen ja tapaa usein valittaa ohjaajille, 
mutta siitä ei ole paljoakaan apua, vaikka ohjaajien tulisi noteerata ainakin Jillyn valitus, sillä tällähän 
on diagnosoitu ADHD eli vaatii rauhallista ympäristöä. 
Giovanni ei halua kovistella Disaa, kun hän ja Disa tulevat Culture Centeristä eli jääviys.  
Jessica on alkanut toden teolla vihata Disaa mutta vihan hänen on pakko peittää, etteivät ohjaajat 
alkaisi temppuilla. On todella vaikeaa näytellä super-suvakkia, kun mieli tekisi ottaa laserleikkuri esiin.  
 
Disa flirttailee myös Kajille, joka itkua muistuttavalla piipittävällä äänellä nauraa räkättää niin, että 
korvat ovat kovilla. Kaj Petterssonilla on todella ärsyttävä hullunnauru, joka korviin oikein pistää.  
Joka kerta Jessicalle tulee mieleen teatteripedagogiohjaaja, Jocke Turkin hullunnauru.  
Hän ei tule mustasukkaiseksi, kun Disa pelleilee Kajn kanssa mutta senkin edestä, kun tämä alkaa 
hieroa Abrahamia, vaikka tämä on kihloissa ja toiseksi hän ei enää rakasta tätä. Silti alitajuisesti 
Jessica fanittaa Abrahamia. Rakastuminen on pinttynyt mieleen. Sitä hän yrittää poistaa mutta 
huonoin tuloksin.  
 
Eräänä syyspäivänä töiden jälkeen, kun Jessican piti kyyditä Abrahamin Mellerudiin, niin silloin 
autossa tämä sanoi, että häntä alkaa kyllästyttää Disan vallattomuus. Tämä teki Jessican iloiseksi 
mutta heti seuraavana päivänä, kun Nilssonin likka kyhnytti Abrahamia, niin mustasukkaisvitutus täytti 
Jessican pään.  
 
21 Septemberiä Jessica veti työpaikalla matalaa profiilia, ettei ohjaajat ja duunarit alkaisi hössöttää 
lahjojen ja onnittelunlaulun kanssa. Tähän mennessä matalaprofiili on onnistunut. Kaupungintalolla 
ollessa työkavereilla ei ollut tapana juhlistaa synttäreitä, jos joku ei täyttänyt täysiä vuosia.  
Edellisen vuosikymmenen puolivälissä Lena täytti 40 vuotta, jota tietenkin juhlistettiin. Jessican 
syntymäpäiviä ei ole juurikaan juhlittu työpaikoilla sitten työharjoittelun 2990.  
 
Tänä vuonna hän kertoi syntymäpäivästään ainoastaan Abrahamille ja vannotti olla kertomatta siitä 
töissä. Abraham lupasi pitää salaisuuden. Jessica kutsui Abrahamin ja Madelenen synttärikahville 
mutta heillä ei ollut mahdollisuutta, kun samoihin aikoihin pukkaa Toven synttärit. Abraham lupasi 
kahvitella loppuvuodesta.  



 
Eräänä syyspäivänä Abraham sanoi, ettei hänellä olekaan vara maksaa velkaansa ja lykkäsi sen 
tuonnemmaksi. Jessican silmäkulmaan ilmestyi kyyneltippa eikä tiedä kuinka saisi rahansa takaisin. 
Häntä tekisi mieli kuristaa Waliczekin tursakkeen, muttei ylikiltistä nössöstä ole sellaiseen. Hänellä 
olisi monta hyvää tilaisuutta vaatia rahansa takaisin, jos vain uskaltaisi. Hän katuu, kun oli sanonut, 
ettei velanmaksulla ole kiirettä mutta nyt alkaa olla tosi kiire, ajattelee hän.  
Jessican tulisi jämäköityä ja vaatia vaatimalla rahojaan takaisin. Jos työkaveri venkoilisi, niin silloin 
hänen tulisi ottaa yhteyttä Abrahamin vanhempiin mutta sitä hän ei todellakaan uskalla tehdä. Jessica 
pelkää kuin ruttoa jälkiseuraamuksia; tulikiven katkuisia tekstiviestejä sekä mykkäkoulu työpaikalla. 
Silloin olisi leffaillat katsottu. Kyllä Jessica yksinkin kykenisi katsomaan leffoja eikä siinä mitään 
Abrahameja tarvita, kuten hän ajattelee samalla, kun jälleen kerran kyyditsee herran Mellerudiin. 
Hänelle tuli mieleen, että ihan hyvin hän voisi jättää mulkeron tien poskeen, kun ei maksa biokaasusta 
ja venkoilee velanmaksusta.  
 
Abraham istuu apumiehen paikalla eikä osaa aavistaakaan blondin ajatuksia. Hän olettaa kuskin 
ajattelevan työasioita tai Karl-Mossea. Mitä tahansa blondi voi ajatella, ajatteli Abraham.  
Muutaman kerran öisin hän on nähnyt kummallista painajaismaista unta, jossa valtava sykkivä sydän 
muuttuu hirviöksi, joka nielaisee hänet kokonaisena suureen kitaansa sanoen: ”Nyt tuli Abrahamille 
Exodus!”, ja muuttuu uudelleen sydämeksi. Sitten hän herää hiestä märkänä. Abraham ei käsitä mitä 
tällainen uni tarkoittaa vai tarkoittaako mitään.  
 
Oktoberin alussa lukulaitelehtiryhmäläiset kävivät reportaasiretkellä Hunnebergin Bergagårdenin 
metsästysmuseossa kokoamassa materiaalia seuraavaan lukulaitelehteen. 
Elin äänitti takkipuhelimensa sanelutoiminnolla museon opasrobotin kertomaa museon kokoelmista ja 
sen historiasta. Alun perin museo oli kuninkaan metsästysmuseon nimellä, kunnes nimeä päivitettiin 
jätkän metsästysmuseoksi, jotta nimi sopisi paremmin moderniin eurooppalaiseen isänmaahan.  
 
Myöhemmin työpaikalla äänitys kirjoitettiin puhtaaksi ja saneltiin puheenkäsittelyohjelmalla 
lukulaitteeseen. Giovanni oli intoa täynnä metsästysmuseojutusta.  
Jessica on luvannut opettaa Elinille puheenkäsittelyohjelman käyttöä, joka on moderni versio Word-
tekstinkäsittelyohjelmasta.  
 
Työpaikalle palattuaan Jessica näytti Abrahamille museolta löytämiään ilmaisia lukulaite-esitteitä. 
Abraham luki yhdestä niistä, että Novemberin alussa Bergagårdenilla olisi joulumarkkinat ja tahtoi 
sinne, ja katsoi Jessicaa anovasti. Jessie nyökkäsi, ettei työkaveri tulisi happamaksi.  
 
Maanantaiaamupäivisin työpaikan robottihuoneessa Jessica on pitänyt Abrahamille pienimuotoista 
robottikurssia, että kuinka avustajarobotti ohjelmoidaan. Samalla he tapaavat rupatella kaikkea taivaan 
ja maan väliltä. Alkukesästä, kun Jessica oli vetämässä robottikurssia Abrahamille, niin siinä välissä 
he kuuntelivat pätkän Anna Bandin kappaletta. Yhtäkkiä Billy sattui tulemaan robottihuoneeseen ja 
puisteli päätään, kun työajalla kuunnellaan viihdemusiikkia. Jessica sanoi, että kyseessä on vain 
rentoutumisharjoitus. Kun Billy oli poistunut huoneesta, niin Abraham kehui Jessicaa, että tämä pelasti 
hänen nahkansa.  
 
Oktoberin puolivälissä Abrahamin mummi, äidin puolelta, sairastui koronaan, jolloin Jeannie ja Sixten 
matkustivat Etelä-Puolaan, jossa tämä asuu pienessä punaisessa mökissä.  
Babar ja Abraham eivät lähteneet koska Babarilla on työhoidettavana ja Abraham ei ole kovin hyvissä 
väleissä mumminsa kanssa.   
Aikaisemmin mummi oli sanonut, että pojan kannattaisi hakea töitä Vatikaanin kiinteistönhoito-
osastolta. Tätä nykyään Vatikaanin huoltopuolella on työpaikkoja toimintarajoitteisille, eräänlaisia 
suojatyöpaikkoja. Paavi suosittelee myös toimintarajoitteisille munkkien ja nunnien tehtäviä.  
Abraham ei ollut kovinkaan mielissään mumminsa ehdotuksesta ja alkoi tälle haistatella.   
 
Viikon kuluttua Babar päätti matkustaa Puolaan katsomaan sairasta anoppiaan, jonka oli määrätty 
karanteeniin. Lasiseinän ja puhelimen avulla kommunikaatio onnistui.  
 
Abraham lupautui isälleen ostaa tyylikkään matkalaukun, jossa olisi rattaat sekä apumoottori. Kuten 
saattaa arvata, eräänä päivänä hän pyysi Jessicaa kyyditä hänet Lilleskogin kauppakeskukselle. Niin 
Jessicaa vietiin kuin pässiä narussa. 
 



Abraham löysi Bag Nilssonilta hienon ruskeanahkaisen apumoottorilla varustetun matkalaukun.  
Kaupan nimestä Jessicalle tulee mieleen Disa, muttei uskalla lausua kaupan nimeä Abrahamin läsnä 
ollessa, ettei vain muistuttaisi flirttiperseestä. Kukaties tämä saattaisi vaatia kyydin Disan luokse, 
jolloin Jessican pitäisi odottaa ja katsella kyhnytyksiä ja halauksia, kuten Jessie itse mielessään 
ajatteli, kun käveli ulos kauppakeskukselta.  
 
Yhtäkkiä Abrahamille pukkasi nälkä, jolloin Jessica päätti vielä kerran tarjota työkaverilleen Big Mac 
XL purilaisen. Hän tarjosi, jotta Abraham pitäisi häntä parempana kaverina kuin Disaa eli eräänlainen 
kilpakosinta, vaikkei hän enää halua Abrahamista ukkoa.  
Tarjoaminen vaikkakin Tvåstad helpon työtreenaaja, Kristoffer Tillgren on kehottanut olla enää 
tarjoamatta mitään Waliczekille, kun tämä ei ole tarjonnut takaisin.   
 
Myös Ville Sipilä nettiyhteisössä kehottaa Blue Owlia jättää Abrahamin omaan arvoonsa.  
Villen mielestä Blue Owl tekee väärin, kun on liian kiltti ja lähtee heti kuskaamaan kuritonta 
työkaveriaan, kun tämä pummaa kyytiä. Ehkä Ville tietää Blue Owlin oikean nimen, sillä ehkä jossain 
välissä Jessica on maininnut Stenig Playstä. Useammin hän on mainostanut kertomussivujaan Micro 
Byten palvelimella, jotta saisi palautetta. Micro Byten sivut ovat anonyymit mutta Stenig Playssä 
mainitaan useaan otteeseen hänen koko nimensä. Ehkä Ville on käynyt siellä ja hoksannut Blue Owlin 
oikean nimen. Sitä Jessica ei voi tietää. Tuskin Villellä riittäisi aika surfailla kaiken maailman sivuilla.  
 
Hampurilaisravintolassa Jessicalla oli mielessä, jos vihdoinkin ottaisi velka-asian esille, muttei 
uskaltanut, kun työkaveri tuntui olevan hyvällä tuulella. Ei olisi mitään järkeä dropata toisen tunnelmaa, 
ajatteli hän.  
 
Kotimatkalla autossa Jessica sattui mainitsemaan, että yläasteella ja lukiossa, samalla luokalla, oli 
tuulella käyvä lihava jätkä nimeltä Tim Hansen. Abraham hätkähti, kun kuuli kansankorkeakoulun 
aikaisen kiusaajan nimen. Abraham alkoi jälleen kertoa, kuinka kansankorkeakoulussa Tim-Marcus oli 
häntä haukkunut mieshuoraksi ja yrittänyt hurmata Madelenen. Tämän Jessica on kuullut 
lukemattomia kertoja ja hänelle oli uutta, että Timin toinen etunimi on Marcus. Koulussa tätä on aina 
kutsuttu vain Timiksi tai liikanimellä Benny Hill.  
Jessica kertoi, ettei hänellä ja Timillä ollut mitään konflikteja, johon Abraham tuhahti, että hänellä on 
ollut konflikteja senkin edestä.  
Myöhemmin illalla Abraham soitti ja vahvisti, että kyllä kyse on samasta hepusta, joka tätä nykyään on 
vaihtanut sukunimensä Karlssoniksi ja on siittänyt useita lapsia Tina Karlssonin kanssa. Jessica 
muisti, että kyseessä lienee rockfani lukion ensimmäiseltä luokalta.  
 
Myöhemmin perjantai-illalla Abraham kävi Albertin kanssa bilettämässä seurusteluravintola Nya 
Apoteketissä. Siellä he tapasivat Abrahamin lukionaikaisia koulukavereita. Hänen onnekseen ei 
sentään Josef Larsson. Yksi koulukavereista on tullut lesboksi ja ihan koko ajan katseli tyttöjen rintoja. 
Onneksi sentään Abraham on poika niin, että sai olla rauhassa. Tietenkin häntä järkytti, kun luokan 
kaunein pimu on tätä nykyään kivenkova lesbo. 
Loppuillan he istuivat sarkofagiksi kutsutun pöydän ääressä ja kuuntelivat kanta-asiakas Bensundin, 
Nerbon sekä Magnum Johanssonin jutustelua ja välillä maistelivat jaloviinaa. Abraham ei tiedä, että 
Magnum on Jessican naapuri.  
Abrahamista jaloviina on erittäin hyvää koska tyttöystävän kanssa ei voi juoda alkoholipitoisia juomia. 
Myös Albertista on mukava vetää perseet olalle, kuten hän vitsaili samalla kun nojasi sarkofagia 
vasten. Oikeastaan Albert ei saisi juoda alkoholia, kun on muslimi mutta täällä sukulaiset eivät näe 
juopottelua.  
 
Maanantaina töissä, kun Abraham kertoi päivän ensimmäisellä kahvitauolla Tim-Marcuksen vittuiluista 
kansankorkeakoulussa, niin silloin Lars tuhahti: ”Älä puhu paskaa minun entisestä koulukaveristani!” 
Tietenkin Abrahamia otti pattiin, kun Lars puolustelee koulukiusaajaa.  
Jessicalla oli mukana elektroninen koulukuvasto, josta hän näytti Abrahamille luokkakuvansa, jotta 
tulisi sataprosenttinen varmuus, että he puhuvat samasta jätkästä.  
Kuvassa Hansenilla on yllään punaruudullinen alumiiniflanellipaita sekä paksut posket korostuvat 
porsasmaisesti. Abraham näki, että kyseessä on kuin onkin sama mulkero. Hänellä alkoi tehdä häijyä.  
 
Kahvitauon jälkeen Jessica piti tavalliseen tapaan robottikurssia Abrahamille. He keskustelivat 
luonnollisesti Tim-Marcuksesta. Abraham haukkui tämän pataluhaksi. Jessica vain kuunteli, kun ei 



tiedä tarkalleen mitä Varan kansankorkeakoulussa on tapahtunut. Saattaa asia olla niinkin, että 
Abraham itse olisi pääkiusaaja, ajatteli Jessica samalla, kun Abrahamin moottoriturpa kävi.  
Vähän myöhemmin keskustelun aihe meni toiseen aiheeseen. Abraham sanoi, että he ovat olleet 
liikaa yhdessä ja pelkää, jos heille kävisi kuin Marcellolle. Hän vaati breikkiä. Tämä tuli shokkina 
Jessicalle, vaikka hän on samaa mieltä. Hän käsitti, että työkaveri syyttää häntä liian tiheistä 
tapaamisista. Abrahamhan on vaatinut ja pummannut kyytejä sinne tänne, ajatteli Jessica.  
Jessie on ehtinyt tottua tähän hullunmyllyyn ja yhtäkkinen yksinäisyys tuntuu ahdistavalta. Hänellähän 
ei ole muita kaverikontakteja, vaikkei Abrahamin kaveruus ole oikeaa ystävyyttä, ajatteli hän.  
Ennen Abrahamin tapaamista hän kykeni erinomaisesti olla yksikseen; istua töissä robottihuoneessa 
yksin sanellen tarinoita ja sitten iltaisin kotona tehdä samaa ja siinä välissä katsoa TV Jämtlandia.  
Nyt Abraham on ehtinyt sotkea Jessican yksinolo kyvyn.  
 
Seuraavana päivänä Abraham, Jessica ja Android pitivät ensin mainitun ehdotuksesta pienen 
ystävyyshoitokokouksen työpaikan esittelyhuoneessa. Abraham olettaa, ettei Jessica ymmärtänyt 
oikein Time outia. Koko ajan Abrahamin moottoriturpa kävi ihan solkenaan eikä antanut Jessicalle 
suun vuoroa.  
Lopuksi Abraham ehdotti Jessicalle, että myös hän hankkisi yhteyshenkilön tai robottikontaktihenkilön 
mutta siihen Jessica ei suostu, sillä yhteyshenkilö ei koskaan voi korvata kaveria ja olisi kuin 
tekohengitystä. Sinänsä robotti olisi ehkä hyvä idea mutta hän ei halua toimintarajoitteisille tarkoitettua 
koneihmistä vaan seksirobotin. Tuskin sellaista Suner ja hoivahallinto hankkisi, vaikkakin Åmålissa on 
kokeilu käytössä Sunerin bordelli.  
Bordellin kiinteistönhoidosta ja reseptiotyöstä vastaa toimintarajoitteiset. Tästä erikoisesta Daily 
Activity ryhmästä ei juurikaan hiiskuta sen arkaluontoisuuden takia.  
 
Jessicalle muistui mieleen isän työkaverin robottivaimo Kalmarissa. Sekin oli alun perin 
toimintarajoitteisille tarkoitettu robotti, jonka tämä oli ohjelmoinut antamaan aikuisviihdettä.  
Jessica haluaisi oikean poikaystävän eikä mitään yhteyshenkilöä tai sellaisen robottiversiota.  
Hän on tosissaan katsellut sillä silmällä Karl-Mossea mutta harmi vaan, kun ei tunne tätä 
suklaasilmäistä nuorta miestä tarpeeksi hyvin. Jessicaa hirvittää, jos esimerkiksi Fredrika tai Disa 
vikittelisivät Karl-Mossen. He vaikuttavat enemmän sosiaalisemmalta kuin hän. Toisaalta Disa on 
hyvin lapsellisen vallaton ja Fredrikan pahe on itsekseen naureskelu.  
 
Android lupasi ottaa yhteyttä hoivahallinnon Suffel Reinfeldtiin. Heti kun Jessica oli kuullut sukunimen, 
niin silloin hän hätkähti, kun hänelle tuli mieleen vanhempien entinen naapuri.  
Tuskin Suffel on sukua Biffille. Muuten vaan heillä sattuu olemaan sama sukunimi. Jessica vierastaa 
kaikkia Reinfeldtejä. Etunimestä hänelle tulee suttuinen olo. Toisaalta hänelle tulee mieleen eräs 
skandinaavinen lastenlaulu, joka menee tähän tyyliin; Oj Suffel du ska inte ha suramin…  
Abraham lohdutti itkunpartaalla olevaa Jessicaa, että hehän tapaavat työpaikalla. Jessica nyökkäsi.  
 
Jessicaa järkytti tämä ystävyydenhoitokokous niin, että hänelle tuli kyyneleet silmiin koska haluaisi niin 
kovasti olla vapaa-ajalla Abrahamin seurassa ja pohtia kuinka saisi rahansa takaisin. Työpaikalla 
velkasummaa on vaikeampi periä.  
Ehkä olisi parempi, jos Abraham olisi Disan kanssa, jotta poistuisi vaara, että flirttiperse vikitteli 
Erikssonia, kuten Jessica ajattelee samalla, kun menee robottihuoneeseen.  
Hän tuntee olevansa Abrahamin vanki eikä pääse irti tämän ikeestä. Hän tuntee olevansa myös Daily 
Activityn vanki ja ilmeisesti seura on tehnyt kaltaisensa, kun suree tursakkeen älynväläyksiä. 
Pikkuhiljaa hänen mittansa alkaa täyttyä ja vittuuntua Abrahamiin. Aivan liian hitaasti.  
 
Kotona illalla Jessica tunsi itsensä hyvin yksinäiseksi. Häntä surettaa se, kun sattui ihastumaan tähän 
hulluun. Nyt ensi kertaa hän tuntee katkeruutta työkaveriaan kohtaan. Hän haluaisi kääntää kellon 
takaisin vuoteen 3002 jolloin oli kaupungintalolla ja kieltäytyisi uusista työtehtävistä. Hän haluaisi 
päästä takaisin informationsservice-osastolle. Hän on todella katkera Olga Lindbergiä kohtaan, 
samanlainen mulkero kuin Abraham, ajatteli Jessica samalla, kun istahti tietokoneensa ääreen. Hän 
keskusteli Ville Sipilän kanssa asiasta, jolloin tämä sai lisää vettä myllyynsä; Abraham on ihan selvästi 
lapsellisen hullujätkä, kauhea ihminen, kuten hän asian ilmaisi Blue Owlille.  
Kyllä myös Jessica on samaa mieltää, että Abraham on paskajätkä. Itse mielessään hän kirosi 
ääneen: ”Abraham on paska vitun jätkä!”, pian alakerran yksityiskyttä soitti ovikelloa ja ihmetteli, että 
miksi tuollainen hirveä kiroilu. Hän tietää, että blondi asuu yksin mutta tämä kiroilee ääneen.  
Jessie pyysi käsisydämellä anteeksi ja väitti olleensa puhelimessa. Hän pohti, jos kertoisi naapurilleen 
koko tarinan kurittomasta työkaverista mutta päätti olla kertomatta, kun siihen olisi mennyt koko ilta. Ei 



olisi ollut varma, jos Magnum olisi ymmärtänyt oikein. Hän ei myöskään tiedä naapurinsa erikoista 
ammattia. 
 
Kun naapuri oli lähtenyt, niin Jessicaa hirvitti, jos tämä valittaisi Lailalle ja sitten Vingvägenillä olisi taas 
hirveä sota. Onneksi tällä kertaa Johansson ei valittanutkaan naapurinsa kiroilusta.  
Jessica yrittää käyttäytyä hyvin ja välttää ääneen puhumista. Saneluohjelmaan hän joutuu puhumaan 
hiljaisella äänellä. Ohjelman mikrofonin hän on säätänyt hyvin herkäksi, jotta se ymmärtäisi sipinän.  
 
Jessica keskusteli Abrahamista myös Basic Community nettiyhteisössä tuntemattoman Jagärdin 
nimisen henkilön kanssa, joka asuu Lödösessä.  
Nimimerkki Jagärdin alkoi tuntea sääliä tätä tuntematonta 39vuotiasta Jesselia kohtaan ja lohdutti, että 
he voivat olla nettikavereita. Jessican iloksi Jagärdin on miespuolinen, jonka profiilisivulla on hassu 
piirros alastomasta miehestä, joka hyppää alushousut laskuvarjona naispuolisten sukupuolielinten 
päälle. Jessicasta kuva vaikuttaa mahtavalta ja kopioi sen itselleen. Siitä voi olla hyötyä kertomuksia 
väsätessä.  
 
Perjantaina ja lauantaina Mellerudin urheilutalolla oli joka vuotinen 24 tunnin pyörätuoliajot.  
Jessica päätti käydä katsomassa, jos näkisi tuttuja. Hän toivoi näkevänsä koulukaverit Robertin ja 
Wernerin. Se oli pelkkää toiveajattelua. Hän näki ainoastaan Kaj Petterssonin, joka oli kurvailemassa 
moottoripyörätuolillaan urheilutalon käytävillä.  
 
24 tunnin pyörätuoliajot ovat seudun ikivanha perinne, joka alun perin oli Tvåstadissa, Vänersborgin 
kaupunginosassa. Sitten kun Mellerudiin siirrettiin Länsi-Götanmaan alueen virasto, niin myös tämä 
syystapahtuma siirtyi viraston mukana sinne. Sairaanhoitohallinnon pääpaikka, Västra Götalands 
Region, on Gothenburgissa, joka on Länsi-Götanmaan pääkaupunki.  
 
24 tunnin pyörätuoliajoissa Länsi-Götanmaan aluepoliitikot kokeilevat pyörätuolissa istumista ja 
samalla ajavat kilpaa oikeasti pyörätuolissa istuvien kanssa. Ajo tapahtuu urheiluhallin 
koripallokentällä. Jessica katsoi tovin pyörätuoliajoa ja sitten päätti lähteä kotiin, kun täällä ei tapahdu 
mitään erikoista, todella tylsää, ajatteli hän.  
 
Hän ajoi varsikseen mutkan, Lyckobon kaupunginosan läpi, ja ajoi Marcellon talon ohitse. 
Pian vastaan käveli tuttu parivaljakko; Abraham ja Madelene. He olivat menossa kauppaan.  
Oli tihkusade ja sen vuoksi hän teki u-käännöksen Biffens urvalin edustalla ja kysyi avoimesta 
sivuikkunasta, että saisiko olla kyyti. Abraham vastasi happamalla äänellä: ”Ei kiitos!”  Jessica jatkoi 
matkaansa kohti Tvåstadia. Juuri kun oli päässyt E45:lle, niin takkipuhelimeen tuli tekstiviesti.  
Hän kytki automaattiohjauksen päälle ja katsoi viestin lähettäjän, vaikka arvasi soittoäänestä.  
Viestissä Abraham kirjoitti; Onko mukava vakoilla ihmisiä? Sydän hyppäsi kurkussa asti ja yritti soittaa 
ja selittää, että oli tulossa 24 tunnin pyörätuoliajosta ja kohtaaminen oli puhdas sattuma mutta 
Abraham ei vastannut. Siispä hän soitti Madelenelle ja sanoi, ettei tarkoittanut vakoilla.  
Madde vastaa joka kerta puheluihin ja on asiallisempi kuin poikakaverinsa. Madelene uskoi Jessicaa 
ja sanoi, että kaikki on ihan okei. Abraham on vain väsynyt ja tarvitsee breikkiä. Jessica ajatteli, että 
aina mulkero vaikuttaa väsyneeltä, menisi jo hullujen huoneelle, ajatteli hän.  
 
Seuravana päivänä Jessica ja Abraham kävivät kiivasta tekstailua. Jessica muistutti, että kuinka 
avulias ja kiltti hän on ollut. Tähän Abraham vastasi, että hänkin on pitänyt seuraa. Jessie ajatteli, että 
miten päin se mahtaa olla, kuka on ollut seuraneitinä ja kenelle. Koko kesäloma meni Abrahamia 
palvellessa, ajatteli hän. Turha on tätä selittää mulkerolle, kun tämä ei kuitenkaan ymmärtäisi, ajatteli 
Jessie. Lopulta Abraham kehotti soittaa Madelenelle, jotta asia selvitettäisiin perin pohjin ennen 
maanantaita. Abraham haluaa välttää työpaikalla riitelyä koska silloin Giovanni ja Elgar-Maxim 
aloittaisivat moraalisaarnat. Jessica soitti Madelenelle. Madde sanoi sen tavallisen, että kaikki on hyvin 
ja Abraham tarvitsee taukoa.  
 
 
 
Maanantai-illalla Abraham lähetti tekstiviestin, ettei hän ja Madde tulekaan synttärikahville.  
Jessicaa alkoi todella vituttaa ja pohti jos kävisi hoivapäällikkö Anders Hellmanin juttusilla, että voisiko 
Waliczekin riiviön siirtää toiseen ryhmään, mielellään Kraftverketin ulkopuolelle.  
 



Anders Hellman on Andy-Kalle Bohmia ylempi päällikkö. Bohm on Daily Activityn esimies. Hellmannilla 
on parhaimmat yhteydet Suneriin.  
 
Parhaillaan on suunnitteilla, että koulutusyhtiö Suner ottaisi vastuulle myös vanhusten palvelutalot. 
Kraftverketin viereen voitaisiin rakentaa senioriasuntola. Tvåstadin kaupunki on epäileväinen 
vanhusten hoivan yksityistämisestä. Silloin Sunerista tulisi liian dominoiva. Ehkä vanhusten palvelut 
voisi siirtää jollekin toiselle yritykselle mutta sellaista ei vielä ole ilmaantunut eli toistaiseksi 
vanhushoiva saa jäädä kunnan harteille.  
 
Jessica Stenig tunsi valtavaa inhoa työkaveriaan kohtaan ja mietti jos pistäisi kaikki siteet poikki mutta 
sitten hän muisti mulkeron velan. Jos pistäisi välit poikki, niin silloin olisi vaikeampi saada rahojaan 
takaisin, ajatteli hän. Jonkinlaisen hyvityksen olisi pakko saada. Luonnossa maksaminen ei enää 
Jessicaa kiinnosta, kun ei halua tämän mulkkua pilluunsa. Entä jos tulisi raskaaksi ja sitten syntyisi 
uusi Abraham, kun entisessäkin on kestämistä, ajatteli hän.  
 
Keskiviikkoaamuna Abraham soitti ja pyysi hakemaan hänet Mellerudista töihin. Jessica päätti autossa 
ottaa velan esille, että haluaa viimeinkin rahansa takaisin.  
Kotona lähtiessä hän laittoi käsiinsä ohuet kirurgimalliset kumihanskat siltä varalta, jos mulkeron ärtyisi 
väkivaltaiseksi. Povitaskuun hän sujautti laserleikkurin. Keittiönlaatikossa hänellä on vahvasäteinen 
laserleikkuri, joka on tarkoitettu lihan leikkaamiseen. Kenkien suojaksi hän laittoi siniset muoviset 
sukkamaiset suojukset, jotka ovat joskus kulkeutuneet terveyskeskukselta tai hammaslääkäristä. Hän 
jätti kotiin takkipuhelimen, jonka aikoo hakea, kun on takaisin Tvåstadissa. Mellerudiin ajaessa 
mulkeron tekstittely häiritsisi autolla ajoa, ajatteli hän. 
 
Jessica käveli muoviset kenkäsuojukset jaloissa autolle ja lähti ajamaan kohti Mellerudiä. Matkalla 
autossa hän sai idean tehdä mulkerosta lopun. Ei tuollaista hullua Eerikkikään kestäisi, ajatteli hän 
samalla, kun Mellerud lähestyi. Uddevallan kanavan eteläpuolella on Mellerudin mainoskyltti; Kovaa 
peliä Mellerudissä. Jessica hymähti ratin takana; Pitää paikkaansa, kohta on todella kovaa peliä!  
 
Hän kurvasi tavalliseen tapaan Madelenen rapun edustalle. Pian Abraham könkkäsi autoon. Heti hän 
kiinnitti huomiota kumihanskoihin. ”Haha, aiotko ruveta kirurgiksi?”, Jessica vastasi hymähtäen, että 
kumihanskat käsissä ote pysyy paremmin ratissa. Hän käyttää hyvin harvoin automaattiohjausta, kun 
ei sellaiseen täysin luota. Sitten hän lähti ajamaan takaisin Tvåstadiin.  
 
Uddevallan kanavan eteläpuolella, vähän ennen Brålandaa, on tiheä metsikkö. Jessica kaarsi 
metsätielle ja pysäköi tukkikasan taakse. Abraham ihmetteli, että minne ollaan menossa. Jessica 
sanoi: ”Nå, tänne.” ja avasi autonoven ja meni suuren tukkikasa taakse ja katseli ympäriinsä. Ketään 
ei näkynyt. Hän sanoi, että pitää kusta, tai virtsarakko halkeaa. Abraham istui autossa odottamassa.  
Jessica meni apumiehen puolelle ja avasi oven: ”Tule ulos, niin näytän jotain.”. Abraham nousi autosta 
ja meni Jessican perässä tukkikasan taakse. Yhtäkkiä Jessie tempaisi laserleikkurin povitaskustaan ja 
salamannopeasti sivalsi työkaveriltaan kaulan auki ja sitten tökkäsi lasersäteen kohti rintaa niin, että 
aortta aukesi. Abraham ei ehtinyt sanoa muuta kuin äyh, kun kaatui maahan, jossa hetkisen 
tuskissaan kiemurteli samalla, kun rinnasta ja kaulasta pulppusi tummanpunaista verta.  
Jessica leikkasi kaulaa enemmän auki, jotta mulkerosta pääsisi eroon. Abrahamin vaatteet olivat aivan 
veressä. Takkipuhelin oli verellä liimautunut päällystakkiin. Jessica seisoi sen verran etäällä, ettei 
verisuihkut yltäneet häneen. Se vielä puuttuisi, ajatteli hän. Nyt hän ei tuntenut tippaakaan sääliä vaan 
tämä oli osa velanperintää; mulkero saa maksaa velkansa omalla hengellään, ajatteli hän.  
Pian Abraham ei enää liikkunut, ainoastaan jalat hieman sätkivät ja sitten nekin veltostuivat. Jessica 
raotti työkaverin takin veristä rinnusta ottaakseen povitaskusta lompakon. Lompakkokin oli aivan 
verinen. Siellä ei ollut yhtään seteliä, ainoastaan pankkikortti mutta tunnuslukua hän ei tietenkään 
tiedä, niinpä pudotti lompakon Abrahamin mahan päälle ja sitten meni autoon ja lähti ajamaan kohti 
Tvåstadia. Hyvässä lykyssä hän ehtisi sopivasti puoli yhdeksäksi töihin. Jos hieman myöhästyisi, niin 
hän sanoisi syyksi kakkahädän. Hän ajatteli, että hyvinkin kakkahätä eli oli juuri listinyt yhden 
emäpaskan. Samalla, kun ajoi kohti kotikaupunkia, hän ajatteli, ettei sitten tiedä mitään Abrahamista. 
Sitten, kun ruumis löytyisi, niin pitää näytellä kauhistunutta, päätti Jessica. Hänhän selvisi 
poliisikuulustelusta ja nytkin päätti kiistää kaiken.  
Android saa tarvittaessa kertoa poliisille, että Jessica oli rakastunut Abrahamiin eikä voisi ajatellakaan 
ketään tappaa. Näin hän ajatteli, samalla kun Nybergskulla lähestyi. Hän pysäköi omaan 
parkkiruutuun ja siten poisti kumihanskat ja jaloista suojamuovit, jotka hän nyrkin sisällä sujautti takin 
taskuun. Töihin kävellessä diskreetisti laittaisi ne Vänersborgsvägenin Brandoilin edustalla olevaan 



roskikseen. Laserleikkurin hän vei omaan keittiöönsä. Sitten poisti tummansinisen villapipon päästään, 
joka hänellä oli koko ajan päässään, ettei murhapaikalle jäisi paljastavia hiuksia. Myssyn hän laittoi 
likapyykkien joukkoon, jonka äiti saa pestä perjantaina. Sitten hän puki takkipuhelimensa yllensä, 
jonka päälle päällystakki.  
Sitten lähti kävelemään kohti Kraftverket-taloa. Sopivasti Brandoilin huoltamo roskiksineen oli matkan 
varrella. Huoltoaseman valvontakamerat eivät nähneet mitä hän laittoi roskikseen, kun jalkasuojat ja 
kumihanskat olivat nyrkin sisällä pienessä mytyssä.  
Kävellessä kohti työpaikkaa, Jessica muistutti itselleen, ettei tiedä mitään Abrahamin kohtalosta. 
Puhelinsoittoa hän ei tietenkään pysty kiistää, kun se tuli Abrahamilta. Hän voisi väittää, että oli 
sanonut, ettei jaksa lähteä ajamaan. Tämä repliikki olisi mitä mainioin. Varmasti ohjaajat kehuisivat, 
kun vihdoinkin kykenin kieltäytyä kyytipummauksesta, ajatteli hän. Samalla tulisi alibi.  
Jessica käveli hymyissä suin kohti Kraftverket-taloa, vaikka työkaveri makaa hengettömänä Mellerudin 
ja Brålandan välillä, juuri ja juuri Tvåstadin puolella, tukkikasan takana.  
Jessica päätti pitää omantunnon aisoissa, sillä hän uskoo tehneensä oikein, kun murhasi sen 
vittuperseen, joksi hän kävellessä kutsui vainaaksi muuttunutta Abrahamia. Hän myös ajatteli, ettei 
tämän enää koskaan tarvitse kärsiä lonkkaviastaan. Madelene on nyt vapaa tyttö ja myös minä, ajatteli 
hän. Sitten hänelle tuli mieleen, että olikohan Madde vielä kotona, kun menin hakemaan Abrahamia. 
Se olisi harmillinen juttu, jos Madde olisi ollut kotona ja tietäisi Abrahamin lähteneen töihin minun 
kyydissäni, siispä hän sepitti vara selityksen, että autossa Abraham olisi tullut happamaksi ja halunnut 
jäätä pois kyydistä. Jees, se olisi mainio varaselitys, ajatteli hän.  
 
Jessicalla oli tuuria, kun Madelene oli lähtenyt töihin puolituntia ennen Jessican saapumista. Ainoa 
yhteys tälle aamulle ovat mobiiliyhteystiedot. Jessican takkipuhelin ei ole ollut Mellerudin 
mobiiliverkossa, kun hän älysi jättää sen kotiin.  
 
Jessica saapui työpaikalle. Hän meni tavalliseen tapaansa Tvåstad helpon keittiöön, jossa suurin osa 
duunareista oli jo koolla. Ohjaajat poukkoilivat sinne tänne. Jessica otti kahvikoneesta cappuccinoa ja 
meni pöydän ääreen. Hän alkoi lukea TTELA lukulaitetta. Hän teki kaikkensa, jotta mulkeron kohtalo 
poistuisi mielestä.  
 
Puolentunnin kuluttua ohjaajat alkoivat ihmetellä, että missä on Abraham. Monena syysaamuna tämä 
on tullut Jessican kanssa samaan aikaan. Niin olisi tänäänkin, jos olisi saanut elää. Luonnollisesti 
Abraham ei koskaan ole maininnut mitään, että Jessica on hakenut hänet, ettei ohjaajat alkaisi 
ihmetellä ja saarnata kuskaamisesta. Jessica on muutama viikko sitten keventääkseen sydäntään 
kertonut ohjaajille, että aamuisin Abraham pyytää kyytiä Mellerudista. Ohjaajat ja työtreenaaja 
kehottavat kieltäytyä. He eivät voi nuhdella Abrahamia, kun Jessie oli vannottanut vaikenemaan. 
Ohjaajillahan on vaitiolovelvollisuus.  
Tänään ainoastaan Jessica tietää, että tänä aamuna hän viimeisen kerran kyyditsi työkaverinsa 
manalan portille.  
 
Android soitti Abrahamille mutta tämän takkipuhelin ei vastaa. Hänellä ei ole muita puhelimia. Jessica 
kertoi, että aamulla Abraham oli yrittänyt pummata kyytiä Mellerudista töihin mutta tällä kertaa oli 
onnistunut kieltäytymään lähtemästä ajamaan Mellerudiin asti. Android kehui häntä, että se oli 
vahvasti tehty ja teki ylä-femmat. Jessica ajatteli itse mielessään, että nyt on tehty ensimmäinen alibi.  
 
Koko päivänä ohjaajat eivät saaneet yhteyttä Abrahamiin. He soittivat tämän vanhemmille, jotka 
kovasti ihmettelivät, kun poika ei vastaa puhelimeen. He kävivät tämän asunnolla katsomassa, että 
onko kaikki hyvin. Tyhjä asunto, niinpä Jeannie ja Babar päättelivät pojan olevan tyttöystävänsä luona 
Mellerudissä. Iltapäivällä Babar lähti ajamaan Mellerudiin.  
Madelene oli tullut töistä kotiin. Hän sanoi tulevalle appiukolleen, että poikaystävä oli jäänyt hänen 
asunnolleen, kun puoli kahdeksan aamulla, oli lähtenyt töihin. Hän ei tiedä, että Abraham oli soittanut 
Jessicalle pummatakseen kyytiä. Kyllä hän tietää, että aikaisempina aamuina, muutama viikko sitten, 
poikaystävä oli mennyt töihin Jessican kyydissä. Tässä vaiheessa on epävarmaa, että menikö 
Abraham bussilla vai Jessican kyydissä. Babar alkoi huolestua, että minne on poika joutunut. Hän 
meni Mellerudin poliisitalolle etsintäkuuluttamaan.  
 
Poliisi otti vastaan tuntomerkit ja lupasi aloittaa etsinnät heti huomisesta lähtien, sillä vielä tänään on 
liian aikaista, kun omatoiminen katoaminen on laillista. Babar kiivastui: ”Kurwa, te aloitatte etsinnät nyt 
heti!”. Poliisin reseptiovirkailija rauhoitteli: ”Ota nyt rauhallisesti, ehkä jokin seikka on houkutellut 



Abrahamia jonnekin, ehkä on noussut väärään bussiin.”  
 
Keskiviikko-iltapäivällä Tvåstad helpossa on niin kutsuttu voi-hyvin-tuokio. Silloin tehdään jotain 
mukavaa, eikä kukaan paitsi Jessica tiennyt mitä Abrahamille oli tapahtunut.  
 
Tänäänkin voi-hyvin-tuokiossa oli selkähartia hierontaa. Tämä on Karl-Mossen idea, sillä hän on 
oppinut hierontametodin Aurinkosatu, jolloin hierotaan selästä; sormenpäillä piirretään selkään 
sääkuviot; aurinko, tuuli sekä sade.  
Ensimmäisellä kerralla Jessica sai kunnian olla Karl-Mossen mallikappaleena. Silloin hän kiihottui 
valtavasti, kun tämä suklaasilmäinen jätkä kosketteli häntä selästä, tosin paita oli päällä. Jessie olisi 
saattanut olla yläosattomissa mutta sellainen olisi moraalitonta.  
Tänään Karl-Mosse oli vapaalla eikä voinut hieroa Jessicaa. Ei ollut ketään, joka voisi hieroa häntä. 
Jessie ei halua tursakehierontaa. Hänelle on tärkeää, että hierojana on henkilö, joka on lähinnä 
normaalirajoitteista. Olisipa vielä Johan Jansson Tvåstad helpossa, ajatteli Jessica.  
Giovanni huomasi, että Jessica jäi ilman hierojaa, niinpä hän päätti hieroa tätä työpaikan älykkäintä 
naista, jota hän tapaa leikillään kutsua professoriksi.  
Jessicalle sopi hyvin, että normaalirajoitteinen Giovanni hieroi, vaikka tällä on ihilistin piirteitä. Eihän 
ihilisti ole sama kuin toimintarajoitteinen tursake, ajatteli Jessica itse mielessään samalla, kun 
Giovanni piirsi sormillaan säämerkit hänen selkäänsä.  
Mikä hassuinta, molemmilla, Karl-Mossella ja Giovannilla on sama sukunimi, vaikkeivat ole sukua. 
Jessica ei kuitenkaan syty Giovanniin, vaikka tämä onkin muutamaa vuotta häntä nuorempi ja kaiken 
kukkuraksi tällä on vaalea siilikampaus, joka on pystyyn kammattu. Keskellä päälakea tukka on 
kammattu piikkimäisesti pystyyn. Jessica ei syty naimisissa oleviin miehiin, vaikka Abraham oli puoliksi 
naimisissa.  
 
Kello kolme iltapäivällä, kun Jessica lähti kotiin, niin silloin hän tunsi ihan kuin suuri kivi olisi 
pyörähtänyt pois sydämen päältä. Enää ei tule kyytipummauksia. Hän on itse hoitanut mulkeron. Hän 
tuntee itsensä oikeaksi mafiapäälliköksi, yhden henkilön mafiaksi, tyttömafiaksi. Näin hän ajatteli 
samalla, kun talsi kohti kotia. Brandoilin kohdalla häntä hymyilytti, kun oli käyttänyt kumihanskoja ja 
kenkäsuojuksia, ettei jäänyt tukkikasan luokse kengänjälkiä. Varmuuden vuoksi hän päätti mennä 
keskustaan, johonkin kenkäkauppaan katsomaan, jos olisi halpoja kenkiä.  
 
Uusien kenkien osto ilahduttaisi vanhempia, kun aikaisemmin hän ei ole ollut kiinnostunut 
vaatetuksestaan.  
Kauppakeskus Yumbo Centerissä on halpa kenkäkauppa K Sko, josta hän löysi mukavan tuntuiset 
kaasuremmeillä varustetut kävelykengät. Hän löysi oikean koonkin, 41.  
Kengät maksoivat vain 10 globalia. Hän päätti ostaa kengät, kun entiset alkavat muistuttaa 
miinanpolkemiskenkiä, kuten hän tapaa kutsua kulahtaneita jalkineita, kun äiti niistä huomauttaa.  
Uudet kengät ostettuaan hän istahti puistonpenkille ja vaihtoi kengät. Vanhat hän laittoi 
vaatekeräyskonttiin, joka on Sofia Erikssonin puiston laidalla. Nyt hänen ei tarvitse olla huolissaan, jos 
kenkäsuojuksien läpi olisi jäänyt kengänjälki. Sitten hän meni kotiinsa. Tästä lähtien on paljon aikaa 
sanella kertomuksia, ajatteli hän.  
 
Illalla, keskiviikkoiseen tapaan, Jessica kävi vanhempien luona kylpemässä kylpysaavissa ja sitten 
katsottiin TV Jämtlandia. Muutama vuosi sitten historiallinen tv-sarja, Villabacken, päättyi kokonaan. 
Päätösjakso ilmestyi ainoastaan lukulaiteromaanin muodossa, jonka Jessica on jo lukenut.  
Tässä hiljattain hän tilasi kaapeli-tv yhtiö Elisa Entertainmentiltä TV Jämtlandin koska siinä on paljon 
viihdeohjelmia. Parhaimmat ohjelmat ovat Jämtlandin kaupallisen Reklam-TV:n tuotantoa.  
Yksi parhaimmista komediasarjoista on Gökboet, joka kertoo kimppa-asumisesta. Sarjan tunnussävel, 
En flög över gökboet, on Lea Frimanin käsialaa.  
Isälle ja äidille Jessica ei tietenkään kertonut, että oli ihan itse murhannut sen puolalaisen työkaverin. 
Aivan varmasti vanhemmat olisivat saaneet sydänkohtaukset, ajatteli Jessica. Tämä asia ei ole 
leuhkimisen arvoinen, vatuloi hän. Sen sijaan hän esitteli uudet kenkänsä: ”Titta, ostin ihan itse 
omasta päästä uudet kengät!”, johon äiti: ”Niin sitä pitää, tolkku tyttö!”  
 
 
 
Torstaiaamulla Jessicaa ilahdutti, kun enää ei tule kyytipummauksia eikä tarvitse katsella työkaverin 
hapanta naamaa. Hän väittää itselleen tehneensä hyvän työn, kun murhasi mulkeron. Ville Sipilä oli 
oikeassa, että Abraham on kauhea ihminen. Tietenkään hän ei kerro Villelle eikä kenellekään muulle, 



että on murhannut sen kauhean ihmisen. Tuskin he ymmärtäisivät eivätkä haluaisikaan ymmärtää.  
Jos netissä alkaisi läpättää murhasta, niin silloin olisi vaarana, että tiedustelupalvelun algoritmit 
hälyttäisivät.  
 
Torstaiaamupäivällä tukkirekka meni hakemaan tukkeja Brålanda pohjoispuolelta. Tukkirekan 
kuljettaja huomasi verisen nuoren miehen ruumiin ja soitti poliisit.  
Virkavalta löysi ruumiin verisestä lompakosta henkilöllisyyskortin; Abraham Waliczek.  
Sitten poliisi kävi Babar ja Jeannie Waliczekin luona kertomassa suru-uutisen; heidän poikansa on 
löytynyt kuolleena Brålandan pohjoispuolella olevasta metsiköstä. Babar ja Jeannie järkyttyivät. Sitten 
poliisi kävi kertomassa suru-uutisen Madelenelle, joka myös hätkähti, muttei osaa surra, kun on 
tunnevammainen. Madde soitti elatusisälleen ja kertoi kihlatun murhasta, kuten poliisi oli kertonut. 
Kicke päätti heti paikalla tulla Madden luokse Mellerudiin lohduttamaan. Itse mielessään hän huokasi 
helpotuksesta, kun kasvattityttö on päässyt eroon siitä kauheasta pojasta.  
 
Samaan aikaan Babar soitti Tvåstad helpoon, että poika on löytynyt murhattuna Brålandan 
pohjoispuolelta. Ohjaajat pitivät tiedotustilaisuuden duunareille, että Abraham on kuollut. Tämän he 
kertoivat hienotunteisesti, ettei kukaan järkyttyisi. Silti moni alkoi itkeä. Yksi heistä oli Elgar-Maxim.  
Disa kuivasi silmänsä, kun kuuli ihanan jätkän kuolleen. Karl-Mosselle ohjaajat aikovat kertoa kahden 
kesken, kun tämän mielenterveys on heikko.  
Tiedotustilaisuuden jälkeen pidettiin hiljainen minuutti Abrahamin muistolle.  
Jessica piti ajatuksensa muualla, ettei tunteet tulisi liikaa esille. Hän päätti, ettei kannata tuhlata 
omaatuntoa tursakkeen murhaan. Hänelle tuli mieleen, että Johanne Haraldsen olisi saanut elää 
mutta Abraham on eri juttu; liian vittumainen jätkä, vittumaisen symppis, ajatteli hän. Sitten Jessie 
ohjasi ajatuksensa omiin kertomuksiinsa, että kuinka sepittäisi, kuinka poistaisi Abrahamia 
muistuttavan hahmon pois tarinasta. Sielläkään ei parane kirjoittaa, että päähenkilö olisi murhannut 
Annan, joka on sama kuin Abraham, ajatteli Jessica, samalla, kun työkaverit surivat Abrahamin 
murhaa. Moni kyseli ohjaajilta, että kuka on murhaaja ja uskaltaako liikkua ulkona.  
Android ja Giovanni vastasivat, että kyllä poliisi saa murhaajan kiinni eikä tarvitse olla huolissaan.  
Kaj, Mosse sekä Disa tietää Tim-Marcuksesta, että tämä oli räkyttänyt ja solvannut Abrahamia Varan 
kansankorkeakoulussa, ja alkoivat epäillä, jos tällä olisi näppinsä pelissä. He epäilivät myös Josef 
Larssonia. Tuskin ylikiltti Marcello syyllistyisi murhaan, pohti Kaj, samalla, kun kyyneleet valuivat.  
Kukaan duunareista ja ohjaajista ei osaa epäilläkään Jessicaa. Tuskin näin ylikiltti rakastunut nainen 
murhaisi rakkauden kohteen, ajatteli Android. Myös työtreenaaja Tillgren ei osaa epäillä Jessicaa.  
 
Iltapäivällä siviilipukuinen rikostutkija käväisi Tvåstad helpossa kysymässä duunareilta ja ohjaajilta, jos 
he tiesivät Abrahamin vihamiehistä. Poliisi sai ainoastaan tietää, Tim-Marcuksesta sekä Josef 
Larssonista. Kun poliisi jututti Jessicaa, niin hän kertoi keskiviikkoaamun kyytipummauksesta ja väitti 
kieltäytyneen lähtemästä ajamaan kohti Mellerudiä. Hän sanoi varmuuden vuoksi: ”Ajatella, jos olisin 
lähtenyt ja ehkä myös minut olisi murhattu!” ja näytteli kauhistunutta. Poliisi tutki Jessican ja 
Abrahamin puheluhistorian. Tosiaan Abraham oli soittanut Jessicalle mutta naisen takkipuhelin on 
koko keskiviikon ollut Tvåstadissa, myös aamulla. Jessica sanoi, että hän lähti kävellen töihin puoli 
yhdeksän maissa ja aina hänellä on takkipuhelin mukana. Häntä puistattaa ajatuskin, jos olisi ottanut 
takkipuhelimensa mukaan ja nyt poliisi näkisi navigaatiopisteet murhapaikalla. Silloin ei selitykset 
auttaisi, ajatteli hän.  
Myös Jessica kertoi Abrahamin riidoista Tim-Marcuksen ja Josef Larssonin kanssa sekä kesäisestä 
Abrahamin ja Marcellon lapsellisesta chattailusta, jossa he olivat solvanneet kilpaa toisiaan.  
Jessica kertoi myös sitkeästä ihastuksesta Abrahamiin mutta jätti mainitsematta velat, kun sellainen 
voisi aiheuttaa epäilystä. Jessica arveli Abrahamin ärsyttäneen jotain hullua, jonka olisi tavannut 
bussissa tai pysäkillä. Ehkä Abraham olisi noussut jonkun kyytiin, sanoi hän rikospoliisille.  
Aluksi Jessica pelkäsi, jos tuttu rikoskyttä jututtaisi häntä mutta onneksi tällä kertaa oli keski-ikäinen 
Jonna Lennartsson, jolla on erityiskoulutus toimintarajoitteisten jututtamisessa. Silloin pitää ajatella, 
ettei järkyttäisi. Toimintarajoitteiset voivat mennä lukkoon, jos poliisi liian kovaotteisesti kuulustelisi.  
Tälläkin kertaa Jessica onnistui hyvin pitää pokkansa. Nyt on kysymys vakavammasta asiasta kuin 
edellinen IP-esto. Lopuksi Jessica mukamas oli pyyhkivinään silmäkulmia ja sanoi: ”Minua järkyttää 
murha, pelottaa, jos Abrahamin murhaaja yllättäisi!”, johon Jonna Lennartsson lohdutti:  
”Ei tarvitse pelätä, jos havaitset jotain, niin soita poliisille.” ja taputti olkapäälle.  
Jessicasta rikospoliisi Jonna vaikuttaa suloiselta, vaikka tämä onkin samaa sukupuolta. Hän ei 
kuitenkaan tunne itseään lesboksi mutta kiihottuu ihan muutamasta naisesta, joista kaksi ovat 
Johanna kivinen ja Jonna Lennartsson.  
 



Iltapäivällä, töiden jälkeen, Madelene soitti Jessicalle ja kysyi, että oliko hän kyydinnyt Abrahamin 
keskiviikkoaamulla. Jessica sanoi saman selityksen, että tämä oli kysynyt kyytiä töihin mutta hän 
kieltäytyi lähtemästä Mellerudiin, kun väsytti. Madde uskoi Jessicaa ja sanoi, että olipa hyvä, kun ei 
kyydinnyt tai muuten myös hänet olisi saatettu murhata. Jessica sanoi kohteliaisuuden vuoksi, että tai 
sitten olisi pitänyt lähteä, jotta Abraham olisi tullut turvallisesti töihin. Tämä selitys siksi, ettei Madde 
alkaisi mitään epäillä. Jessica on aina ollut hyvin älykäs nainen ja keksinyt hyvät valkoiset valheet. 
Ensimmäinen tulikoe oli huippusalainen raskaus. Hän yhä silloin tällöin vatuloi, että missähän mahtaa 
salainen poika, hänen ja Fredrikin yhteinen lapsi, asustella tätä nykyään. Hän on laskenut, että poika 
on vuotta vanhempi kuin Jimmy-serkku.  
 
Alkuillasta Jessica kävi pitkästä aikaa Basic yhdistyksen tupaillassa mutta siellä ei ollut yhtään 
mukavaa, kun suurin osa on iäkkäitä ukkoja ja akkoja. Ei yhtään eurokarjua, ajatteli hän. Kyllä hän sen 
tietää, ettei toimintarajoitteisten yhdistyksessä tapaa seksipommeja.  
Yhdistyksessä oli ainoastaan yksi tuttu kasvo, Signe-Olga. Jessica ei viihdy tämän seurassa koska 
akkahan on jo kuusissa kymmenissä ja kaiken kukkuraksi tällä on hirveät hevosen hampaat.  
Kun Jessica saapui Basic-yhdistykseen, niin silloin yhdistyksen tulisielu, Birgitta Johansson, ilahtui 
nähdessään ihanan Jessican. Jessica osti kupin cappuccinoa yhdistyksen kioskista. Birgitta esitti 
surunvalittelut, kun oli kuullut, että Jessican työkaveri on kuollut. Jessica kiitteli ja oli mukamas 
surevinaan. Itse mielessään ajatteli, että mitähän Birgitta mahtaisi tuumata, jos tietäisi Abrahamin 
murhaajan. Sitä tämä tasapaksu nainen eikä kukaan muukaan saa koskaan tietää, kaikkein vähiten 
poliisi. Kyllä hän tietää tehneensä ison rikoksen mutta toisaalta murha oli ainoa, joka kuittaa mulkeron 
velat ja vittuilut.  
 
Jonkin aikaa hän istui yhdistyksen kahvipöydän ääressä ja kuunteli, kun Fix Teamin Anton Strömdahl 
rämpytti nestekaasukitaraa. Jessica ei tunne tätä vanhahkoa ryppykasvoista Antonia mutta on monesti 
nähnyt hänet Café Sunerissa kitaroineen. Anton osaa soittaa ainoastaan muutaman ikivanhan 
tanssikappaleen. Kun cappuccino oli juotu, niin Jessica nousi pöydästä ja lähti kotiin.  
 
Kevättalvella Skandinavian ulkosenaattori, Inger Ljung, kärähti lahjuksen vastaanotosta ja joutui 
jättämään virkansa. Hänen seuraajaksensa tuli Alexandra Mirala-Kama, jonka sukunimestä Jessicalle 
tulee mieleen Global Mirakel myymälä. Koomikot alkoivat irvailla Alexandran ulospäin korostuvista 
etuhampaista. Alexandran edeltäjän etunimi aiheuttaa Jessicalle örinäkohtauksia mutta tätä nykyään 
hän ei enää uskalla öristä, ettei naapuri valittaisi. Heti kun hän kuulee paskanimen, niin silloin hän 
kiiruhtaa vessaan pesemään kätensä.  
Jessicasta oli hyvä, että paskaniminen Ljung joutui eroamaan virastaan, ettei nimi esiintyisi 
uutislähetyksissä. Inger Ljung ja Alexandra Mirala-Kama kuuluvat Coalitions Party puolueeseen.  
CP-Hallstahammar kutsuu Coalitions Partyn poliitikoita visvahuuliksi.  
Jessie tykkää kyseisestä puolueesta koska se suhtautuu positiivisesti Global Unioniin ja uuteen 
yhteisvaluuttaan. 
 
Inger Ljung vetäytyi taka-alalle odottamaan, kunnes lahjuskohu olisi laantunut ja sitten palaisi takaisin 
päivänpolitiikkaan. Hän oli saanut paljon lahjuksia Skandinaaviyrittäjiltä sekä viestitellyt 
julkisuudenkipeille pornomalleille. Eniten Inger on viestitellyt pornoukko, Jörgen Bidragsenin kanssa. 
Julkisuuteen on vuotanut muutama pikkutuhma tekstiviesti, että joko tukki on puhdistettu ja täällä 
odottaisi kaunis puutarha.  
Jessicaa kiihottaa pornoukon etunimi, vaikka tämän ulkonäkö on painajaismaisen karmea, ilmeisesti 
maha ja huulet ovat botoxia täynnä. Jessicaa kiihottaa kaikki miesten nimet, jotka alkavat j-kirjaimella.  
 
Pahin vaalirahoittaja on Poolia Groupin Johanne Havsskov, joka joutui vankilaan. Kiinteistöyhtiö 
ajettiin konkurssiin koska kaikki rahat menivät citykeskustapuolueen vaalirahoitukseen.  
Senaattori Mats Gammelsson alkoi harkita politiikasta vetäytymistä ja aloittaa perheyritysten liiton 
puheenjohtajana. Ehkä sitten myöhemmin voisi palata takaisin politiikkaan.  
Hänellä on myös jalkavaivoja eli on työläs tehdä senaattorin maakuntakierroksia. Todennäköisesti 
hänen seuraajakseen tulee ruipelomainen Marie Stennäs. Ehkä Mats voisi lopettaa senaattorina 
vähän ennen seuraavia vaaleja, jotka pidetään vuonna 3011.  
 
Matsilla on ollut rankkaa, sillä heti vaalikauden alussa, kun senaattori Anneli Sopbacka ryvettyi 
tietovuotojen takia, niin silloin Mats puoli pakotettiin senaattorin virkaan. Sitten hänen vaimonsa otti 
avioeron, jolloin Mats alkoi etsiä netin deitti-sivustoilta uutta akkaa. Jonkin aikaa hän seurusteli erään 
Suffelina Rosen kanssa, kunnes ämmä kirjoitti paljastuslukulaitekirjan, jossa hän paljasti koko 



maailmalle, että Mats Gammelsson tykkää uuniperunoista. Mats teki tästä rikosilmoituksen, mutta 
huonoin tuloksin, sillä siitä syntyi hirveä mediasirkus ja lopulta tutkivat journalistit paljastivat 
vaalirahoituksen sekä Matsin muinaisen puutavaralahjusjutun. Aikaisemmin hän on saanut tuttaviltaan 
ilmaiseksi puutavaraa kesämökilleen. Mats ovelana miehenä päätti aloittaa perheyrittäjäinliitossa. 
 
Nyt jälleen aamuisin, ennen kuin lähtee töihin, Jessica ehtii lukea pari lukua lukulaiteromaaneista, kun 
ei enää tule kyytipummauksia. Hän yrittää unohtaa Waliczekin hulttion ja olettaa itselleen, ettei 
murhannut vaan se oli joku oikea murhaaja, öhnä, kuten Miro-serkku tapaa kutsua konnia.  
 
Eräänä maanantaiaamupäivällä Tvåstad helpon duunarit saivat kutsun kommunikaatioradiofirma, Mail 
Talkiin, vierailulle ja samalla Radio West haastatteli suorassa lähetyksessä duunareita sekä Androidia 
koska ryhmä on tullut tunnetuksi ympäri Skandinaviaa avustajarobottien sekä elektronisten 
kalentereiden vuoksi.  
 
Mail Talkin tilat ovat keskustassa, Altia Shopin takana.  
Kutsuun osallistui Jessica, Android, Lars, Fredrika sekä Signe-Olga. Muut duunarit eivät halunneet 
mukaan koska heitä ujostutti puhua radiossa. Sen sijaan he kuuntelivat työpaikalla radiosta tämän 
aamupäivämakasiiniohjelman. 
 
Paikalla olleet saivat esittää musiikkitoiveita. Jessica toivoi Anna Bandin kappaleen I parken mutta 
juontajat eivät löytäneet kyseistä biisiä ja soittivat sen sijaan Anna Bandin vähemmän soitetun 
Jesusfer Aniston. Kappale kertoo samannimisestä venäläisnäyttelijästä.   
 
Signe-Olga toivoi vanhan skandinaaviklassikko, Sockerbit, jonka esittää Eskil Bacardisen. Eskil oli 
hyvin suosittu huumorilaulaja 2950- ja 60-luvuilla. Hän on tehnyt monta hauskaa musikaalia, joista 
tunnetuin ja suosituin on Flygande Revbenspjäll, ylistys Vänercity-Tukholma junalle.  
Eskil Bacardisen on tullut myös tunnetuksi erittäin hauskasta komediasta, jossa hän hassuttelee 
lyhytkasvuisen kaverin kanssa ja välillä yrittää lepuuttaa kiivasta vaimoaan.  
Hän menehtyi 2990-luvun alussa vanhuuden heikkouteen.  
 
Larsin musiikkitoive oli tanssiyhtye Nattfågelin Grannens spritbugg, joka on humoristinen ja mukaansa 
tempaaja kipale, jossa hassutellaan pontikan keittämisellä. Nattfågel yhtyeen keulahahmo on veikeän 
näköinen Simon Knopp. 
 
Fredrikan toivekappale oli popyhtye Rosettonin hittibiisi, She buys fine boots. Kappale on hieman 
rajumpaa popia, muttei kuitenkaan ihan heviä.  
 
Rosettonin biisistä Jessicalle tulee mieleen jostain syystä koulukaveri Mikael Norvall. Ehkä assosiaatio 
johtunee siitä, kun kappaleen ensi esitys tapahtui juuri lukion ensimmäisellä vuosikurssilla, jolloin 
Mikael ja Mårten fanittivat kyseistä biisiä ja Jessica puolestaan Mikaelia. 
 
Yhä Mikael Norvall on Jessican Facebookin kaverilistalla mutta he eivät moneen vuoteen ole 
chattailleet eikä kommentoineet toistensa postauksia. Mikaelin tili on pakkasessa, kun aika ei riitä 
somettamiseen.  

  
Ohjelmajuontajat kommentoivat Mail Talkin seinällä olevaa kehystettyä uikkaria koska se on kuulunut 
tunnetulle venäläisnäyttelijä, Nikolai Skidille, joka on tullut tunnetuksi leffasta Catville, joka on kuvattu 
Vargön uimahallissa, jonne hän unohti paskaiset uikkarit eikä halunnut niitä takaisin, niinpä 
uimahousut huutokaupattiin eniten tarjoavalle. Tietenkään niitä ei saa pestä, kun niissä on filmitähden 
paskarantu. Joku onnellinen liian rikas Nikolai-fani onnistui huutaa uimahousut ja lahjoitti ne Mail 
Talkille, jossa ne kehystettiin pesemättömänä niin, että taulun edessä on selvää paskanhajua. Mitäpä 
lemusta, kun se on peräisin huippunäyttelijän takapuolesta. 
 
Catville on käsittämätöntä koheltamista, jota kriitikot ylistävät. Moni naiskatsoja fanittaa Nikolain 
pyykkilautavatsaa.  
 
Nyt Mail Talkin kahvipöydän ääressä, kesken radion suoraa lähetystä, Lars koko ajan nauraa kikatti, 
kun katsoi Nikolain lemuavia uikkareita. Pöydällä on lasikulho, josta sai ottaa Radio West makeisia.  
 
Paikalla oli myös trubaduuri Mikael Malg, joka soitti nestekaasukitaralla ja lauloi hassuja rallatuksia 



kaikesta mitä hän näki Mail Talkin tiloissa. Totta kai hän rallatteli myös Nikolain uikkareista sekä Larsin 
kikatuksesta. 
 
Eräänä sunnuntaina Lilleskogin kauppakeskuksen aulassa esiintyi tämän hetken kuumimmat pop ja 
iskelmätähdet; Servus Lillott ja Abraham Bosjö. He molemmat ponnistivat tämän vuoden Skandinavian 
Idols kilpailusta.  
Jessicalle tulee Waliczek-vainaa mieleen, kun katsoo Abraham Bosjöniä televisiossa. Bosjö on 
huomattavasti komeampi kuin Waliczekin läskivainaa, ajatteli Jessica. Vieläkään hän ei tippaakaan 
sure ja kadu mulkeron murhaa. Joskus murha on oikeutettua, kuten hän itse mielessään vatuloi. Kyllä 
hän ymmärtää Abrahamin vanhempien ja Madelenen suuren surun mutta ymmärtää myös, että näin 
on parempi heillekin. Heidänkään ei enää tarvitse kärsiä narsistin oikuista.  
 
Heti Idolsin jälkeen Abraham Bosjö julkaisi esikoiskappaleet C’est la vie, Melankoliska fröjder sekä 
Kärlekens regler. Idolsin jälkeen hän myös otti käyttöön taiteilijanimeksi Abraham Bo.  
Kappaleessa, C’est la vie, laulaja jää rappukäytävään koska lukko ei aukea eikä ole enää 
tyttöystävää.  
 
Heti kun radiossa soi nämä kappaleet, niin silloin Jessica kuvittelee Waliczekin laulavan pilven 
reunalla, ellei ole joutunut sinne alakertaan. Hän itse aikoo tästä lähtien käyttäytyä moitteettomasti 
eikä enää koskaan murhaisi ketään, ettei vain joutuisi helvetin laava-altaaseen, kuten hän pohtii 
samalla, kun kuuntelee skandinaavisesta Schlagerradiosta Abraham Bon kappaleita.  
Radio Poolia ei soita yhtään skandinavian kielisiä biisejä. Suurin osa Poolian soittamasta musiikista on 
englanniksi ja esperantoksi.  
 
Jessica käväisi Lilleskogin kauppakeskuksella katsomassa ilmaiskonserttia. Hän osti Abraham Bon 
musiikki-USB-kalikan nimmareilla varustettuna. Tällä lailla hän yrittää luoda mieleensä uusia 
assosiaatioita työkaverivainaan nimestä. Hän yrittää kaikkensa, jotta unohtaisi, että Abraham 
Waliczekia olisi ylipäätään ollut olemassa.  
 
Lilleskogin kauppakeskuksen yläkerrassa on edullinen elektroniikkamyymälä, Svarta Börsen, joka on 
Jessican suosikkikauppa. Siellä on mukava katsella halpoja elektronisia viihdelaitteita, jolloin on 
vaarana tehdä heräteostoksia. Onneksi Jessie on sen verran nuuka, ettei tuhlaa rahojaan turhuuksiin. 
Häntä surettaa se, kun ei saanutkaan Abraham-vainaalta velkarahoja mutta tavallaan maksoi velan 
hengellään, kuten Jessie tapaa lohduttaa itseään. Harmi, kun verisessä lompakossa ei ollut sentin 
hyrrääkään, kuten hän surkuttelee.  
 
Jessica osti äidilleen joululahjaksi nestekaasukitaran Viru Bedstoresta, joka myös on Lilleskogissa. 
Hän päätti vihdoinkin ostaa äidille kitaran koska varhaislapsuudessa oli huimuuttaan romuttanut 
entisen.  
 
Eräänä lauantaina samassa kauppakeskuksessa esiintyi poplaulaja, Kristina Meurman. 
Myös hän on ponnahtanut Idolsista.  
Jessica kävi katsomassa myös tätä ilmaiskonserttia. Hän ei erikoisemmin fanita Meurmania mutta 
kyllä tällä on ihan mukiin meneviä rokahtavia kipaleita, ajatteli Jessica samalla, kun seisoi 
kauppakeskuksen ala-aulassa.  
 
Torstai-iltaisin Jessica yhä seuraa tv-sarjaa Storgatan kansalliselta TV1:ltä. Ennen tv-sarjaa samalla 
kanavalla on kuluttajaohjelma Affärskonsument. 
 
Decemberin alussa oli Abraham Waliczekin hautajaiset. Abraham haudattiin Tvåstadin 
keskushautausmaalle, joka sijaitsee keskellä Hunnebergin vuorta. Eldmörjan suojärven kohdalla on 
Eldmörjan kappeli, jossa Abraham siunattiin haudan lepoon. 
Tvåstad helposta osallistui muutama duunari. Jessica ei halunnut osallistua. Hän sanoi ohjaajille, että 
haluaa säilyttää elävän muiston. Itse mielessään ajatteli; paskan marjat, en halua säilyttää elävää 
enkä kuollutta muistoa vaan unohtaa koko mulkun. Jessica on hyvin taitava pokan pitämisessä. Heti, 
kun omatunto yrittää vaivata, niin hän sanoo hiljaa itse mielessään; Slut, Slut, jotta murha poistuisi 
mielestä ja unohtaisi Abrahamin koskaan eläneen. Näin hän teki Johanne Haraldsenin kuoleman 
jälkeen. Hänen kuolemaansa Jessie ei aiheuttanut vaan tietämättään yllytti kahta hullua; Petronella 
meni läpättämään Johannen viuhahduksista luokan täyshullu Rakelille. Jessica myös oppi 
vaikenemaan ja lähes unohtamaan oman salaisen raskautensa sekä IP-eston.   



 
Novemberissä Jessica tiedotti Marcellolle, että Abraham on murhattu ja oli mukamas kauhuissaan. 
Myös Marcelloa järkytti, kun alkoi pelätä, jos murhaaja yllättäisi hänetkin, sillä hänhän asuu 
Mellerudissä, ei pitkästi Brålandaan.  
Sitten Marcello sanoi, että ehkä parempi näin, kun Abrahamilla oli narsistisia piirteitä eli enää 
kenenkään ei tarvitse joutua tämän uhriksi ja pahoittaa mieltään. Jessica oli samaa mieltä.  
Yhtä asiaa Marcello ei osaa aavistaakaan; hän chattailee Abrahamin murhaajan kanssa. Sitä Jessica 
ei aio koskaan paljastaa. Abrahamin murha jääköön samanlaiseksi mysteeriksi kuin pääministeri Uno 
Cactuksen murha.  
 
Marcello on pohtinut romuttaa viihderobotin, ettei olisi mitään, joka muistuttaisi mulkerosta, mutta 
siihen hänellä ei ole sydäntä sillä robottiin hän on ehtinyt ohjelmoida paljon listahittejä, jotka menisivät 
hukkaan. Ihan turhaan romuttaa näin hienoa laitetta.  
 
Enää Jessican ei enää tarvitse siivota työkaverin paskaista kämppää. Tämäkin ajatus edesauttaa, 
ettei omatunto alkaisi soimaan. Hän on myös ajatellut, että alun perin Abrahamin vanhempien olisi 
pitänyt käyttää kondomia. Myös katollisessa Puolassa on hienoja kondomimerkkejä, joita hän on 
monesti tutkinut netissä. Hän yrittää myös ajatella, että Abraham olisi muuttanut takaisin Puolaan ja 
kaikki olisi hyvin. Mitäpä alkaa katumaan narsistin murhaa, kuten hän silloin tällöin vatuloi.  
 
Murha viikon perjantai-illalla, Vingvägenillä hän kertoi vanhemmilleen, että puolalainen työkaveri on 
murhattu jossain Mellerudin ja Tvåstadin välimaastossa. Tietenkään hän ei sanonut, että minä 
murhasin. Aivan varmasti mamma ja pappa olisivat saaneet sydänkohtaukset, ajatteli Jessica.  
Anders ja Annki ovatkin lukenee TTELA lukulaitelehdestä verisestä ruumiista Brålandan 
pohjoispuolella, jonka tukkirekan kuljettaja oli löytänyt. Lehtiuutisessa arvellaan, että kyseessä lienee 
ryöstömurha, kun uhrin lompakko oli tyhjä. Tietenkään poliisi ei voi tietää, että lompakko oli tyhjä jo 
ennen murhaa.  
 
Anders naurahti, että nythän on päästy siitä oikuttelevasta työkaverista eroon, eikä osaa 
aavistaakaan, että juuri siksi tämä murhattiin. Joskus Anders Stenigillä on hirtehishuumori.  
Jessicakin naurahti: ”Yes, ei enää tarvitse olla seuraneitinä ja tarjoilla purilaisia!” 
Hän kertoi vanhemmilleen, että on tarjonnut tälle paljon pikaruokaa eikä tämä ollut tarjonnut mitään. 
Hän paljasti myös siivousavun ennen leffan katsomista. Tämän kuultuaan Annki päivitteli, kun 
kihloissa oleva jätkä ei itse viitsi tyttöystävänsä kanssa siivota omia paskojaan, ja kysyi tyttäreltään, 
etteikö sen tyttöystävä siivonnut. Jessica vastasi, että Madelene, joka on sen nimi, on yhtä laiska kuin 
jätkä. Jessica kykenee lausua Madelenen nimen koska tämähän on nainen.  
Isä ja äiti kysyivät sen työkaverin nimeä, johon Jessica vastasi nopeasti: ”Abraham!”, johon Annki 
puisteli päätään: ”Jopas on melkoinen Abraham mutta enää se ei hyväksikäytä, niin siinä käy, kun 
rupeaa temppuilemaan!”. Jessica sanoi: ”Yes, aina paha saa palkkansa, ja olisi jännä tietää 
murhaajan, toivottavasti se joutuisi kiinni.” ja ajatteli itse mielessään päinvastaista. Anders sanoi: ”Juu, 
toivottavasti joutuisi kiinni mutta enpä usko, sillä yhä pääministerin murhaajakin on vapaalla jalalla, jos 
edes elää… Todennäköisesti murhaaja on joku narkkari, joka tarvitsee rahaa aineisiinsa.”. Sitten 
keskustelu lakkasi, kun TV Jämtlandissa alkoi musiikkivisailu Låtflugan, jossa kilpailijoiden pitää laulaa 
pätkä tuttuja iskelmiä. Ohjelma on Reklam-tv:n tuotantoa. Mainoskatkoilla näkyy ohjelman nimi ilman 
mainoksia ja sitten taas ohjelma jatkuu. Joka kerta Jessica alkaa inistä, että olisi kiva nähdä 
jämtlantilaisia mainoksia. Tähän Anders tapaa murahtaa: ”Äh, niitä iänikuisia mainoksia!” 
Hän lähtee kotiin heti kello yhdeksän uutisten jälkeen, joka myös on Reklam-tv:n tuotantoa. Reklam-
tv:n ilta yhdeksän uutisten lopussa on aina mukava loppukevennys, joka houkuttelee katsomaan 
uutislähetyksen. Joskus TV Jämtlandissa näytetään yhdeksän uutisten jälkeen Reklam-tv:n urheilu-
uutiset, Resultatrutan, ellei julkisenpalvelun kanavilla satu olemaan erikoista ja suosittuja ohjelmia 
samaan aikaan, jolloin ne saavat etuoikeuden, kun tämä koostekanava on osa julkisenpalvelun 
yhtiötä.  
 
Eräänä lyhyenä työtorstaina Jessica osti Choice Housesta hyvältä tuoksuvia siivousliinoja. Hän on 
aivan hulluna tähän halpahalliin. 
Kun hän oli aloittanut Tvåstad helpossa, niin silloin hän kehui kyseistä halpahallia työpaikalla, niin 
silloin Leo Ivarsson alkoi haukkua kyseistä kauppaketjua, kun se on lähtöisin Libyasta ja huhujen 
mukaan omistajalla olisi muinaisen diktaattori Muammar Al-Gaddafin jälkeläisiä ja tämän vuoksi ei 
voisi ajatellakaan astua kyseiseen kauppaan, vaikka suvun synnit on sovitettu aikoja sitten.  



Tätä nykyään Libyassa on täysin vapaa markkinatalous, ollen Afrikan talousveturi. Siellä on ollut 
ennen global-valuuttaa afron keskuspankki.  
 
Jessicaa ärsytti Leon Choice House kritiikki ja mielenosoitukseksi osti minisalamimakkaroita evääksi. 
Kahvitauolla hän herkutteli minisalamilla ja kovaäänisesti kehui ostopaikkaa. Tällainen 
mielenosoittaminen on tyypillistä Jessicaa.  
 
Viikkoa ennen joulua Kraftverket-talolla, aulakahvilassa, oli jokavuotinen joululahjavaihto, jolloin 
jokainen, joka haluaa joululahjan, ostaa noin 3 globalin arvoisen nimettömän lahjan. 
 
Tänä vuonna Jessica osti summamutikassa amerilaislaulaja Jorzi Parksin musiikki-USB-singlekalikan, 
jossa on kappale No Earth yes Cajanus sekä Rap-duo Dj Skurkars USB-singlekalikan.  
Bonuslahjaksi hän laittoi askin jämtlantilaisia Uthålliga kurkkupastilleja, joita Tvåstadissa myydään 
ainoastaan Velandan Coop Salessa. Aiemmin pastilleja oli T-marketissa, muttei enää uudessa 
Gunwood’s Homessa. Vaikuttaa siltä, että Gunwood’s Home lopettaa piakkoin kovan kilpailun vuoksi. 
Todennäköisesti tilalle tulee sitoutumaton orientaalinen ruokakauppa, jonne on turha odottaa pohjois-
jämtlantilaisia tuotteita. Stenigit tapaavat kutsua itämaisia ruokakauppoja lakujen kaupoiksi, tämä 
tietenkin vain perhepiirissä.  
 
Joskus Jessica on löytänyt Uthålliga pastilleja Älvdalsvägenin Coop Salesta, joka sijaitsee lähellä 
työpaikkaa. Kyseinen myymälä on hyvin pieni korkeine hyllyineen. Siellä on myös jämtlantilaisia 
sokeripintaisia Snustiger pastilleja.  
 
Kerran Anders oli tarjonnut työkaverilleen Snustiger pastillin. Heti suuhun laitettuaan tämä oli 
sylkäissyt sen ulos ja tuhahtanut: ”Faan, mitä ihmeen paskaa tarjoat?” Snustiger maistuu nuuskalta. 
Pastilli ei sisällä nuuskaa vaan keinotekoisia aromivalmisteita. 
 
Aikaisempina vuosina joululahjanvaihtoon Jessica osti Arnold Hällstenin romaanilukulaitteen, mutta 
tänä jouluna hän halusi vaihtelua, kun kirjailijalta ei ole ilmestynyt uusia teoksia. Arnold on jo vanha 
mies ja vaivojakin alkaa olla.  
Aikaisempina vuosina Jessie on vaivihkaa sopinut Androidin kanssa, että tämä ottaisi tietyn näköisen 
paketin, kun tämä tykkää kovasti Arnold Hällstenin lukulaitteista. Jessica sai pienen laulavan 
koristetontun, johon voi ladata kappaleita. 
 
Joululahjanvaihto oli keskiviikkoiltapäivällä. Pukkina oli Karl-Mosse koska tämä on hyvin leikkisä ja 
lapsenmielinen, varsinkin jouluisin, niin joulupukin tehtävä sopii hänelle kuin nakutettu. Joulumuorina 
oli tavalliseen tapaan Signe-Olga. 
 
Joka kerta Jessica kiihottuu valtaisasti Karl-Mossesta, muttei uskalla paljastaa tunteitaan, kun 
Abrahamin tapaus on tuoreessa muistissa. Karl-Mossea hän ei todellakaan halua murhata, sillä tuskin 
näin komea ja fiksu jätkä ketään hyväksikäyttäisi, kuten Jessica vatuloi samalla, kun seurasi 
joululahjavaihtajaisia ja välillä vilkuili Karl-Mossea. Voi hyvinkin käydä niin, että hän humaltuisi myös 
Erikssonista. Hän tietää, että Karl-Mosse on monitoimintarajoitteinen eli tämän on otettava iisisti.  
Ei taida Karl-Mosse haluta seksiä eikä parisuhdetta. Ei sellaiseen hänen mielen terveytensä riittäisi, 
ajattelee Jessica. Karl-Mossen kanssa on oltava rauhallinen, ettei tämä saisi psykoosia, jolloin hänen 
jalkansa alkaisivat villisti vispata.  
 
Karl-Mosselle oli kova paikka Abrahamin murha. Hän ei osaa aavistaakaan, kuka murhasi entisen 
naapurin miehen. Onneksi hänellä on hyvät kontaktit psykologeihin, jotta sai tarvittavaa lohtua ja 
keskustella kaverinsa murhasta.    
 
Kummallista kun vieläkään Jessica ei ole noteerannut Fix Teamin Nisse Albinssonia. Hänellä kun on 
kyky huomata kaikki Nisset. Syksyn aikana lukulaitelehti Ögat Aviseniin tuli juttumateriaalia Nisse 
Albinssonilta, joka halusi julkaista kalastusretkestä Härjedaleniin.  
Jessica sai skannata kalaretkitarinan lukulaitteeseen, jolloin hän ihaili jätkän nimeä ja yritti ajatella, että 
miltähän tämä tuntematon Nisse näyttäisi. Varmasti komea eurokarju mutta sitten hiffasi, että 
ilmeisesti Nisse Albinsson on Daily Activity duunari eli saattaisi olla tursake. Hän pitää peukkuja, että 
Albinsson olisi komea ohjaaja. Hän ei hoksannut, että mistä ryhmästä tuli tämä hieno kalastusjuttu ja 
vieläkin hienompi niminen kirjoittaja.  
Jessican piti naputella punottavin poskin Nissen kalastusjuttu lukulaitelehden seuraavaan numeroon. 



Kuvat hän skannasi lukulaitteelle ja kirjoitti kuvatekstit.  
 
Jutussa Nisse Albinsson kertoo, että hän tapaa kalastaa Härjedalenissa ja kirjoitti, että mitä kaloja hän 
yleensä saa. Hassua kun kalakauhuinen nainen joutui puhtaaksikirjoittamaan ihka elävän Nissen 
kalajutun. Jos hän tietäisi missä ryhmässä Albinsson työskentelee, niin todennäköisesti hän alkaisi 
jammailla Fix Teamin oven lähettyvillä ja ehkä hiippailisi sisälle tähystämään Nisseä. 
 
Torstaina Tvåstad helpo Resurscenterin Kim Åberg tarjosi jouluaterian mutta se oli hyvin köyhä; sai 
ottaa ainoastaan kolme jätkännakkia sekä kaksi pientä perunaa.  
Jessicaa potutti näin pienet perunat mutta piti kaiken salassa. Hänet on kasvatettu, ettei tarjottua 
ruokaa pidä kritisoida vaan kohteliaisuuden vuoksi syödä. Nytkin hän kohteliaisuuttaan kehui ruokaa ja 
sanoi, että ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Joitakin työkavereita alkoi naurattaa, kun ruokaa ei 
todellakaan ollut riittävästi.  
Ruokailun jälkeen Jessica meni syömään aulakahvilaan. Siellä on valtavia juustokinkku patonkeja. 
Samaan aikaa olisi keskustassa eurooppalaiset ruokamarkkinat mutta sinne asti ei oikein jaksa kävellä 
ja sitten takaisin.  
Kinkkupatonkia ostaessa hän katsoi Jerkeriä silmiin ja tunsi kiihottuvansa. Hänen vieressänsä, tiskin 
takana, seisoi Bjarne Anger. Winston latasi astianpesukonetta ja näkyi olevan stressaantunut.  
Jessica haluaisi pystyvänsä luonnolliseen rupatteluun, muttei kykene.  
 
Bjarne kysyi Jessicalta, eikö joululounas maistunut. Jessica kuiskasi, että ruoka oli surkeaa ja köyhää; 
vain kaksi jätkän nakkia sekä pieniä perunoita. Hän kehui kahvilan kinkkupatonkeja sekä niiden 
tekijöitä, sillä kahvilan duunarit itse täyttävät patongit, jotka on leiponut yhteistyöryhmä Fix Team. 
 
Jessica kiinnitti huomiota Bjarnen kauniisiin suklaanruskeisiin silmiin sekä ruskeaan pystyssä olevaan 
puolipitkään siilikampaukseen mutta jätkän naisellinen kehonrakenne häiritsee; Bjarnella on suuret 
rinnat sekä kilkattava naismainen puheääni, joka johtuu hänen lapsuuden aikaisesta narkolepsia 
lääkkeiden sivuvaikutuksista, jolloin sai tuhdinannoksen estrogeeniä ja rinnat alkoivat kasvaa ja ääni 
muuttua kilkattavaksi mutta pääasiahan on, että unitauti narkolepsia parani. Lääkärit ovat yrittäneet 
pumpata häneen mieshormonia mutta huonoin tuloksin. Sen verran mieshormoni on auttanut, että 
parrankasvu on alkanut eli hän muistuttaa hieman parrakasta naista. Harmi, kun ääni ei tahdo 
möreytyä ja rinnat pienentyä.  
Bjarne ei oikein uskalla ottaa liikaa mieshormonia, ettei vain narkolepsia palaisi. Narkolepsian takia 
hän ei uskalla ottaa ajokorttia eikä juoda alkoholipitoisia juomia. Kyllä hän saisi ottaa ajokortin, kun 
narkolepsiasta on kulunut näinkin kauan.  
Bjarnen on vaikea seurustella tyttöjen kanssa koska he luulevat hänen olevan transvestiitti tai 
sukupuolenkorjaaja. Hän on kylläkin vatuloinut sukupuolen vaihtamista, ettei tarvitsisi hormonihoitoja 
ja vaihtaisi nimensä Ullaksi tai Ulrikaksi mutta yhä olisi yksi ongelma; mitä helvettiä tekisi pippelille, 
kuten Bjarne Anger tapaa monesti pohtia.  
 
Perjantaina, vuoden viimeisellä työpäivällä Giovanni oli komppivapaalla. Sijaisena oli Anvar Eklund, 
joka ei vielä tiennyt Abrahamin murhasta ja ihmetteli, että missä tämä on. Android kertoi järkyttävän 
tarinan, että työmatkalla tämä ryöstömurhattiin. Poliisi oli löytänyt tämän povitaskusta tyhjän 
lompakon. Ainoastaan henkilöllisyyspaperit ja bussikortti olivat jäljellä, sanoi Android.  
 
Poliisilla ei ole paljoakaan johtolankoja. Tukkikasan viereen johtaa autonrenkaan jäljet mutta siitä ei 
ole paljoakaan hyötyä, kun renkaiden kuvioiden perusteella kyseessä on erittäin tavalliset umpikumi 
Nokian Hakkapeliitat. Renkaiden jäljet johtavat E45:lle. Asfalttitiellä renkaan jälkiä ei näy eikä oikein 
saa selville mihin suuntaan auto olisi lähtenyt, kun vilkkaasti liikennöidyllä tiellä nopeasti jäljet 
sotkeutuvat.  
Poliisi ei hoksaa tarkistaa Jessican auton renkaita, kun tämä vaikuttaa syyttömältä. Jessicasta olisi 
ammattirikolliseksi, kun kykenee pitämään omantunnon aisoissa. Hän on itse mielessään luonut useita 
selityksiä murhaan, jos häntä alettaisiin kuulustella.  
.  
 
Alkuillasta Jessica chattaili Marcellon kanssa. Marcello kysyi uteliaisuuttaan; Kuule, tiedätkö, että onko 
Abrahamin puhelinnumero yhä käytössä ja kenen hallussa on tämän takkipuhelin, nyt kun vainajana 
hän ei sitä tarvitse… Jessica hätkähti kysymystä. Todella utelias tuutti, ajatteli Jessica. Hän vastasi, 
ettei tiedä, ei aavistustakaan; Voit testi soittaa ja kuunnella, kuka vastaa, jos ylipäätään joku vastaisi. 



Uteliaana ihmisenä Marcello soitti Abrahamin numeroon. Numerosta vastasi Abrahamin isä, joka on 
ottanut haltuunsa poikavainaan takkipuhelimen ja pitää sitä päällä, siltä varalta, jos kaverit soittaisivat, 
jotta voisi kertoa tapahtuneesta. Marcello esittäytyi ja esitti surun valittelun.  
Puhelun jälkeen Marcello kertoi Jessicalle, että Abrahamin takkipuhelin on tämän vanhempien 
hallussa.  
Jessica ja Marcello päättivät silloin tällöin chattailla, muttei liian usein, ettei Abraham koko ajan pyörisi 
mielessä. Heille molemmille toistensa nimistä tulee mieleen Waliczekin hulttiovainaa, kuten Marcello 
asian ilmaisi. Totta kai Marcello suree entistä ystäväänsä mutta toisaalta tuntee helpotusta, kun 
mulkero on eliminoitu, kuten hän tapaa pohtia eikä osaa aavistaakaan, että murhaaja onkin hänen 
Chat-kaverinsa.  
Jessica on itse mielessään päättänyt, ettei enää koskaan ketään murhaisi. Abrahamin tapaus oli 
poikkeus eikä tunne itseään murhaajaksi.  
 
Sunnuntai-iltapäivällä Madelene soitti Jessicalle ja kysyi, jos tämä voisi kyyditä hänet Strannan 
matkakeskukselta Mellerudiin, kun elatusisä on unohtanut ladata bussikortin. Jessica suostui ja 
samalla kuulisi kuinka tämä on päässyt yli kihlattunsa murhasta.  
Sunnuntai-illalla kello 19 paikallisjuna West Train Gothenburgista saapui Strannan matkakeskukselle. 
Jessica oli odottamassa matkakeskuksen edustalla.  
 
Autossa Madelene sanoi, että hän on jo hyvin päässyt yli suuren surun ja juuri oli ollut Gothenburgissa 
tapaamassa vanhaa koulututtua kansankorkeakoulusta. Jessica sanoi: ”Sepä hyvä, kun olet päässyt 
pahimman yli mutta aina Abrahamin muisto on jäljellä.”. Madde nyökkäsi ja lisäsi: ”Ihan rehellisesti 
sanottuna, ei meistä ollut pariksi… olen monesti katunut kihlausta mutta onni onnettomuudessa 
murhaaja vapautti minut… ja myös sinut, sillä minulla teki ihan pahaa, kun se hyväksikäytti sinua… En 
uskaltanut nuhdella sitä höyrypäätä, tiedäthän, millainen se oli…”, keuhkosi Madelene. Jessica 
nyökkäsi: ”Juu, tiedän, ei mikään helppo ihminen, pummasi kyytejä sekä rahaa… murhapäivän 
aamulla se yritti jälleen pummata kyytiä töihin mutta kieltäydyin, ehkä olisi pitänyt suostua, ettei se olisi 
kohdannut murhaajaansa…”, sanoi Jessica varmuuden vuoksi. Madelene nyökkäsi: ”Helppo on olla 
jälkiviisas mutta rehellisesti sanoen, nyt on paljon helpompi, varmasti myös itse Abrahamille, ettei 
tarvitse enää kärsiä lonkkaviasta… murhaaja teki eräänlaisen eutanasian.”.  
Madde lisäsi: ”Tällaista ei tietenkään pidä sanoa muille, sillä tällaiset lausunnot voivat aiheuttaa 
epäilystä, että me oltaisiin murhaajia, mutten minä ainakaan kykene ketään tappaa, et varmasti 
sinäkään, sillä sinä olet aivan liian kiltti murhaajaksi.”  
Madde vilkaisi Jessicaa, joka tavalliseen tapaan ajoi autoa rinnat ratissa kiinni. Jessica nyökkäsi: 
”Kyllä, ihan totta, en minäkään voisi ketään tappaa…”, ja ajatteli hiljaa itse mielessään; paitsi 
raskasmielisen Abrahamin mutta tämä oli yksittäistapaus.  
Kun auto lähestyi Uddevallan kanavaa, niin silloin Madde ajatteli ääneen, että poliisin mukaan 
Abrahamin ruumis oli löytynyt jostain tältä alueelta. Jessica vilkaisi nopeasti oikealle puolelle, jossa oli 
tukkikasa, joka on poissa.  
 
Kun he olivat tulleet Mellerudiin, niin Madelene tahtoi käydä ruokaostoksilla paikallisessa Choice 
Housessa, sillä häntä alkoi tehdä mieli kurkkutsatsiki-kastiketta. Kyseisessä kaupassa on erittäin 
hyvää ja edullista tsatsikikastiketta. Totta kai Jessica teki käskettyä. Jessica odotti autossa, kun ei 
kehdannut mennä kauppaan, kun silloin on heräteostosten vaara.  
Pian Madde palasi autoon ruokakassin kanssa. Sitten Jessica suuntasi auton keulan kohti 
Bergrådsgatania. Madelene maksoi kyydin, kun ei halua olla samanlainen kuin poikakaverivainaa.  
Hän antoi kokonaisen viisisatasen ja sanoi, että siinä on myös korvaus Abrahamin kyytipummauksista. 
Jessica otti setelin kiittäen vastaan ja sitten lähti ajamaan takaisin Tvåstadiin. Sunnuntai-illalla on 
mukava televisiota katsoessa rauhoittua tulevaa viikkoa varten. Nythän on neljäs adventti eli 
huomenna maanantaina saa nukkua pitkään. Vapaapäivinä Jessica tapaa herätä kello yhdeksän 
aamulla.  
 
Jouluaattona Jessica ja Janina viettivät perinteistä joulua Vingvägenillä. Josef Merkel, ei päässyt 
mukaan joulunviettoon työkiireiden takia. Hänellä saattaa olla töitä myös juhlapyhinä, joka tietenkin 
tarkoittaa Money, Money. Hän on töissä Lysekilin sairaalan akuuttipoliklinikalla lääkäriteknikkona.  
Merkel asuu Lysekilin laidalla, pienessä rähjäisessä rivitalonpätkässä. Janina ja Josef ovat alkaneet 
katsella yhteistä asuntoa, mielellään omakotitaloa mutta sellaiset ovat sikakalliita länsirannikolla. Usein 
viikonloppuisin Janina käy poikakaverinsa luona. Toistaiseksi hän asuu Gothenburgin Majornassa, 
Öster kortgatanilla. Katu on nimensä veroinen, lyhyt kadun pätkä. Katu alkaa ravintolaketju Tolmusetin 
kulmilta ja päättyy Champisborgskolanin edustalle. Koulu on toimintarajoitteisten spesiaalikoulu.  



Myös Tvåstadissa on Tolmuset ravintola, joka on keskittynyt suomalaisiin perinneruokiin.  
 
Gothenburgin hoivahallintoa ei vielä ole yksityistetty. Kunta aikoo pyytää tarjouspyyntöjä eri 
koulutusyhtiöiltä. Totta kai Suner on kiinnostunut ottaa vastuulleen myös Länsi-Götanmaan 
pääkaupungin spesiaalikoulut.  
 
Janina suunnittelee kuumeisesti Lysekiliin muuttoa mutta silloin työmatka pitenisi roimasti.  
Hän on töissä STX Robotsissa, joka ohjelmoi sekä valmistaa robottiohjelmistoja muun muassa 
teollisuudelle. Yritys on kauan sitten aloittanut telakkana mutta viimevuosina tämä korealainen STX on 
alkanut valmistaa laivojen lisäksi älykkäitä teollisuusrobotteja sekä niiden sovelluksia.  
 
Janina lopetti Tvåstad Robotsissa, miltei heti Japanin työkomennuksen jälkeen, kun kyllästyi firman 
jatkuviin yritysostoihin sekä pomon kotkotuksiin. Hänestä entinen työ tuntui liian yksinkertaiselta niin, 
että joutilaana hän tapasi liimailla yritysten logoja pöytien kulmiin sekä tuolien selkämyksiin.  
Hän tapasi myös pitää auki käytävän ovea, ettei asiakkaiden tarvitsisi pimputtaa ovikelloa. Ovikellon 
pimputus kävi hänellä hermoon. Eräs työkavereista ärsyyntyi, kun käytävän ovi oli jatkuvasti auki ja 
asiakkaat yllättivät hänet. Sopivasti Janina kuuli kavereiltaan, että STX Robotsilla olisi unelma palkat.  
Hän viihtyy hyvin nykyisessä työpaikassaan. Hän ei vierasta autolla ajoa eli Lysekiliin muutto ei olisi 
mikään este. Hän on isosiskoakin kovempi autonainen.  
Tätä nykyään Lysekilin ja Gothenburgin välillä on leveä moottoritie sekä paikallisjuna 
Bohusexpressen. Moottoritie menee ihan Lysekiliin asti Gullmarin vuonon yli. Lossia ei ole ollut 
moneen vuoteen.  
Gullmarinsillasta saamme kiittää kiinalaisia, jotka kauan sitten halusivat rahoittaa sillan, jotta Lysekiliin 
olisi helpompi mennä. Tietenkin viherpiipertäjät olivat siltahanketta vastaan mutta onneksi heidän 
vastustuksensa ei riittänyt.  
 
Vapaa päivisin Janina asuu Josef Merkelin luona ja pohtii jos jaksaisi sukkuloida Lysekilin ja 
Eriksbergin väliä. Onneksi Eriksberg sijaitsee samalla puolen Göta jokea. Hän voisi myös mennä 
paikallisjunalla. Junassa voisi lukea uutislukulaitteita.  
 
Loppu syksystä Anders osti oman auton, sillä viimevuosina hänellä on ollut VGM Automobilen 
Leasingautosopimus. Joka kevät saa uusimman automallin käyttöönsä. Hän päätti lopettaa 
liisaussopimuksen koska VGM Automobilen talous on retuperällä; autotehdas voi kuukahtaa minä 
hetkenä hyvänsä.  
 
Maailman suurimpiin kuuluva autonvalmistaja, Fuji Heavy Industry, ei onnistunut saada VGM 
Automobilea sekä Brandia Automobilea kannattavaksi.  
Muillakin autotehtailla on taloudellisia vaikeuksia mutta FHI:llä enemmän. Japanissa sillä on omiakin 
autotehtaita, joita yritys ensisijaisesti pyrkii varjelemaan.  
 
Parhaillaan on menneillään finanssikriisi, joka alkoi Venäjältä, jossa pankit olivat antaneet 
leväperäisesti talolainoja eikä lainanottajilla ollut vara maksaa niitä takaisin. Pankit lainasivat rahaa 
ulkomailta ja näin finanssikriisi levisi Australiaan, Eurooppaan ja Afrikkaan. Australia oli ennen lamaa 
ostanut lentoyhtiöitä ja moni ihmetteli, että mistä ihmeestä ne saavat rahansa. Kriisi ei levinnyt kovin 
voimakkaasti Etelä-, Keski- ja Pohjois-Amerikkaan, joka johtunee USA:n romahtamisesta ja uusien 
keskuspankkien perustamisesta eli siellä on kaikki aloitettu puhtaalta pöydältä.  
 
Finanssikriisin takia autotehtailla alkoi ylämäki; ihmisillä on jo hyvät autot eikä tarvitse vaihtaa uuteen. 
Finanssikriisi oli erityisesti myrkkyä Ghanan taloudelle koska sillä oli liikaa ulkomaanvelkaa eikä tämä 
pieni afrikkalainen osavaltio pystynyt maksamaan afroissa otettua velkaansa takaisin globaleissa.  
Pankit alkoivat olla pulassa ja anoa Global Unionilta taloudellista tukipakettia ja erityisesti Globalin 
keskuspankkia kutsuttiin taloustalkoisiin. Tämä on yhteisvaluutta globalin ensimmäinen suuri haaste. 
Globalin vastustajat kuten oikeistopopulistit alkavat riemuita.  
Talousasiantuntijat hätkähtivät koska tämä muistuttaa menneisyyden Kreikan tapausta, joka oli 
samanlainen koettelemus eurolle kuin nyt tämä Ghanan lama globalille. Historia toistaa itseään. 
Asiantuntijat yrittävät katsoa historiankirjoista, kuinka meneteltiin 2000-luvun alussa Kreikan suhteen. 
Silloin meni monta vuotta, ennen kuin Kreikassa pystyttiin huokaisemaan helpotuksesta, nyt sama 
asia Ghanassa. Ehkä voitaisiin ottaa Ghana Global Unionin täydelliseen hallintaan, aivan kuten tehtiin 
Kreikan suhteen. Kreikka on yhä Euroopan federaation hallinnassa. Kreikkalaisten hallinnassa on 



ainoastaan maatalous, kulttuuri sekä mediapolitiikka. Talousasiat hoidetaan Brysselistä käsin. Näin 
voitaisiin menetellä myös Ghanan tapauksessa ja siirtää Ghanan taloudenhoito Marbellaan.  
Monessa globalin jäsenvaltiossa joudutaan lähettämään Ghanaan tukipaketteja.  
 
Anders Stenigin uusi auto on Hyundai ME2000 citymaasturi. Jouluaattona Stenigit kävivät tällä uudella 
autolla Ollen ja Boelin haudalla sekä muistolehdossa sytyttämässä kynttilät Lisbethin ja Alex-Olofin 
muistolle. Jessica ei tietenkään mennyt Abrahamin haudalle, kun vihdoinkin on päässyt tästä eroon. 
Hän ei edes tiedä missä päin on tämän hauta eikä voisi vähempää kiinnostaa, kuten hän itse 
mielessään ajatteli, samalla, kun käveli ukin ja mummon haudalle. Hän yrittää kaikkensa, jotta 
unohtaisi mulkeron.  
 
Iltapäivällä he söivät perinteisen jouluaterian, jonka talousrobotti oli kokannut. Syönnin jälkeen he 
katsoivat Fyranista Svenne Luften seikkailuleffan, se sama, jonka Jessica näki Madelenen luona 
Augustissa. Jessie kehui vanhemmilleen ja pikkusiskolle, että oli nähnyt sen työkaverin tyttöystävän 
luona Augustissa ja sitten kertoi työkaverin kuolemasta, kun pikkusisko oli läsnä. Jessica sanoi, että 
poliisin mukaan kyseessä lienee ryöstömurha. Janina kertoi kuulleensa jonkun invalidin murhasta. 
Stenigit tapaa kutsua toimintaesteisiä invalideiksi. Tietenkään he eivät kutsu Jessicaa sellaiseksi. 
Perheessä kaikki ovat normaalirajoitteisia.  
Annki totesi, että sellaisilla tuulella käyvillä ihmisillä on paljon vihamiehiä. Jessica nyökkäsi.  
Isä ja äiti kysyivät sen murhatun työkaverin nimeä, kun se on taas unohtunut. Jessica vastasi 
tavalliseen tapaansa nopeasti: ”Abraham!” Sitten he kysyivät tämän leskeksi jääneen kihlatun nimeä, 
kun myös se oli unohtunut. Jessica vastasi: ”Madelene!” Andersille ja Annkille tuli mieleen vanha 
skandinaavinen lastenlaulu, Sakarias Groda, jossa lauletaan, kuinka Sakarias sammakko kosii Hillevi 
hiirtä ja laulussa mainitaan Madelene-myyräkin. Joka kerta, kun Anders ja Annki kuulevat puhuttavan 
Madelenestä, niin he ajattelevat laulun myyrää.  
 
Leffan jälkeen Stenigit avasivat joululahjat. Jessica sai siskoltaan lisäkovalevyn kotisivupalvelimeen 
koska Stenig Playn huolto on hänen vastuullansa. Sivustoa käyttää ahkerasti kaikki sukulaiset ja sen 
vuoksi videosivusto vaatii paljon tallennustilaa.  
 
Äidiltä Jessica sai Schlagerradion musiikki-USB-kokoelman sekä imitaattori Jörgen Rånmunin Let’s 
Dance with fats, äänitteen, jossa imitaattori pilailee RTV4:n Dansa med stjärnor tanssikilpailusta. 
Stenigit eivät seuraa kyseistä tanssikilpailua, koska kaikki kilpailijat osaavat maallikon mielestä 
tanssia. Ohjelman vakiopäätuomarina on hieman omituinen Dick Oz. Stenigit katsovat yhä vähemmän 
länsi-götanmaalaisia tv-kanavia sekä Skandinavian pääkanavia, kun heidän kiinnostuksensa on 
jämtlantilaisissa kanavissa. Jämtlandin Reklam-tv:ssä on myös samaan tanssikilpailuohjelma 
formaattiin kuuluva ohjelma mutta harmi vaan, kun sitä ei näytetä TV Jämtlandissa.  
Imitaattori Jörgen Rånmunillä on suosittu humoristinen Jörgen Show kansallisella TV2:lla, jota 
Stenigitkin katsovat.  
 
Seuraavana päivänä Stenigin siskonset lähtivät koteihinsa. Jessica asensi uuden lisäkovalevyn 
kotipalvelimeensa, jotta sukulaisten tulevat lomafilmaukset sekä live-filmaukset saisivat lisä tilaa.  
 
Tapaninpäivänä Jessica käväisi Lilleskogin kauppakeskuksella välipäiväalennusmyynneissä. Joka 
kerta hän käväisee Svarta Börsenissä katsomassa, jos olisi mielenkiintoisia äänentoistolaitteita. Siellä 
hän näki miesten kauneustuote uutuuden, partakarvanpolttimen, joka on sauvamainen laite, jolla 
sivellään leukaa, jolloin laite yksinkertaisesti polttaa partakarvat pois. Laite on hyvin kallis. Tietenkään 
Jessica ei sellaista tarvitse, kun ei ole partaakaan. 
 Hänelle tuli mieleen kahvilan Bjarne mutta, kun ei tunne tätä suklaanruskeasilmäistä komistusta, niin 
hän päätti jättää laitteen kaupan hyllyyn. Hän ajatteli, että ehkä jätkä ei olisi ollut kovin mielissään, jos 
tälle olisi ostanut tällaisen niittovälineen, ajatteli Jessica samalla, kun poistui myymälästä.  
 
Jessica itse haluaisi älytakkipuhelimen, jollaiset ovat viime aikoina yleistyneet. Suosituin ja kallein 
älytakkipuhelin on Bananan valmistama sJacket. Hieman halvempia ovat Ankire älytakkipuhelimet, 
joita valmistaa eri yritykset. Kolmas älytakkipuhelinvalmistaja on Jolla Jacket Phone.  
Nokia-Siemens ja Andersen ovat jääneet kehityksessä jälkeen, kun eivät ajoissa alkaneet valmistaa 
älytakkipuhelimia.  
Jessica ei vielä paljoakaan tiedä älytakkipuhelimista ja kuvittelee sellaisen imaisevan puhelupotin 
tyhjäksi, jos on Prepaid liittymä. Jessicalla on liittymä, jossa alkoi olla tuhansien globalien puhepotti, 
kunnes hän tapasi Abrahamin. Kevään ja syksyn aikana puhepotti hupeni nollille, kun Abraham 



happamana tekstiviesti pommitti niin, että Jessican oli pakko vastailla. Puhepotin meno nollille, pisti 
häntä vituttamaan ja on yksi osatekijä murhaan.  
Tällä kertaa Jessica ei löytänyt mitään ostettavaa. Hän on aina ollut hyvin säästeliäs, nuuka rahan 
suhteen.  
 
Uudenvuodenaattona Jessica oli tavalliseen tapaansa Vingvägenillä. Tänä uutena vuotena hän ei 
ostanutkaan ilotulitteita, kun ne maksavat maltaita. Ilotulitteiden sijasta hän osti halpoja jääsoihtuja 
sekä Thailyhtyjä.  
Äiti oli iloinen, kun tytär viimeinkin on naisistunut, eikä ostanut jonninjoutavia raketteja ja paukkuja. 
Anna pelkää ilotulitteita, kun silloin on vaarana menettää silmänsä ja sormensa. Hänestä Thai-lyhty on 
parempi investointi kuin ne iänikuiset papatit.  
 
Vuosi 3009 
Uudenvuodenpäivänä, kun Jessica siivosi autoa, niin hän löysi apumiehen istuimen alta 
munasormuksen. Ilman muuta se on Abraham-vainaan, jossa lukee tämän ja Madelenen nimet.  
Jessica katsoi tarkemmin munasormusta ja ajatteli, että milloinhan se on irronnut jätkän kalusta. 
Joskus syksyllä varmaankin, ajatteli Jessie. Hän katsoi kaiverrusta. Kyllä sen pystyy viilata pois, 
ajatteli hän ja illalla viilasi ja hioi munasormuksesta pois nimet ja sitten päätti myydä sen 
panttipankkiin. Siitä saisi hyvän summan eli mulkeron velka kuittautuisi. Mulkero on maksanut velan 
tuplasti; hengellään sekä munasormuksen kautta. Tämä kummasti rauhoittaa Jessicaa. Tietenkään 
löytyneestä munasormuksesta ei parane sanoa kenellekään. Varmasti Madde tai Abrahamin 
vanhemmat haluaisivat sen. Viimeksi mainitut eivät tiedä sormuksesta mitään, kun mulkerohan oli ollut 
huolissaan ennen pyhiinvaellusmatkaa sen paljastumisesta, ajatteli Jessica.  
Samana iltana hän TV Jämtlandia katsoessa viilaili sormusta ja onnistui kuin onnistuikin poistaa 
kaiverrukset. Hän päätti heti huomenna käydä panttipankissa, joka sijaitsee keskustassa, näyttämässä 
sormusta, että mitä siitä saisi.  
Niin hän tekikin. Seuravana päivänä, heti kun oli käynyt vanhempiensa luona syömässä ja juomassa 
iltapäiväcappuccinot, niin hän meni keskustan panttipankin kautta kotiin. Hän ilahtui, kun sormus on 
hyvin arvokas ja siitä saa jota 1000 globalia eli vanhassa Skandinavian rahassa 10 000 euroa. Totta 
kai hän möi sormuksen. Vihdoinkin on saanut mulkerovainaalle lainaamansa ja törsäämänsä rahat 
korkojen kera takaisin. Enää hänen ei tarvitse ajatella koko jätkää.  
 
Loppiaisten jälkeen työt alkoivat. Töihin kävellessä hän ajatteli, että nyt on uusi vuosi ilman mulkeron 
kotkotuksia. Hän on hyvin iloinen, kun rahaakin sai mulkeron munasormuksesta eikä mitään 
pikkusummia. Tämän hän pitää visusti omana tietonaan. Hän ei kerro edes vanhemmilleen, koska he 
olisivat todennäköisesti käskeneet viedä sormuksen joko Madelenelle tai työkaverin vanhemmille.  
 
Miltei heti Abrahamin murhan jälkeen Elin Hansson on alkanut pitää Jessicalle seuraa 
robottihuoneessa. Hän istuu Jessicaa vastapäätä, paikalla, jossa Abraham oli istunut, jos ei sattunut 
olemaan vihoissaan. Erikoisergonominen tuoli on viety Sunerin huonekaluvarastoon, joka on Alternativ 
gruppenin tiloissa, josta eri osastot ja ryhmät voivat tarvittaessa hakea huonekaluja sekä tarvikkeita. 
Elin istuu tavallisella konttorituolilla. Hän säälii Jessicaa, kun tämä menetti rakastettunsa eikä osaa 
aavistaakaan totuutta. Elinistä ja Jessicasta on tullut hyviä kaveruksia mutta vain työpaikalla. Ehkä 
Elin saattaisi olla Jessican kanssa vapaa-aikanakin, jos tämä tahtoisi. Jessicaa häiritsee Elinissä se, 
kun tämä on duunari, osallistuja eli tursake. Tätä hän ei tietenkään sano ääneen. Oikeastaan Elinillä ei 
olisi aikaa olla kavereiden kanssa, kun on isän henkireikänä.  
 
Iltapäivällä, puoli kolme, Jessica ja Elin menevät keittiöön päivän viimeiselle kahvitauolle. Keittiössä on 
paljon väkeä. Paikalla on Basic-yhdistyksen vetäjä Birgitta apulaistensa kanssa. Tämän vuoksi oli 
melkoinen hälinä. Ohjaajat poukkoilivat sinne tänne ja Lars käkätti Birgitalle kuin ei olisi alaleukaa. 
Hänellä on tapana pitää Birgittaa ihan pilkkanaan. Toki Birgitta ymmärtää, että Lars on 
toimintarajoitteinen ja tämä on vain tämän huumoria.  
 
Jessica ja Elin asettuivat istumaan kahvipöydän ääreen, lähelle keittiön oviaukkoa, ainoille vapaille 
paikoille. Jonkin ajan kuluttua Karl-Mosse ilmestyi teekuppi kädessä keittiön oviaukolle ja sanoi 
ääneen huokaisten: ”Äh, Hän on vienyt paikkani!” Jessica ei tietenkään voinut tietää ketä Karl-Mosse 
tarkoitti, kun kahvipöydän ääressä istui paljon väkeä ja käytti sukupuolineutraalia Hen-sanaa.  
Kukaan ei sanonut Jessicalle, että paikka oli varattu Erikssonille. Ei edes Android, joka istui Jessican 
toisella puolella. Toisella puolella istui Elin, joka ei luonnollisesti tiennyt Johannan paikan kuuluneen 



Karl-Mosselle ja asia jäi mysteeriksi.  
 
Karl-Mosse järkevänä poikana meni omaan työhuoneeseensa juomaan teensä. Hänen seuranansa oli 
avustajarobotti, joka on ohjelmoitu seuraamaan häntä ja varjelemaan kaikelta mitä hän voisi ajatella 
pelätä. Robotti on hyvin älykäs ja sen kanssa pystyy juttelemaan ihan kuin ihmisen kanssa.  
Robotissa on myös seksitoiminto, jota Karl-Mosse ei juurikaan käytä, kun mielenterveys ei riittäisi 
seksin harrastamiseen. Ehkä joskus, kun on erittäin hyvä kiihottunut olo, niin voisi laittaa robotin 
hyväilemään paljasta ihoa, kuten hän tapaa ajatella.  
Tyttöystävää hän ei halua, kun silloin olisi koko ajan jännitys päällä, että onkohan pimu uskollinen tai 
tyydyttääkö tätä hänen seuransa. Kyllä hän on katsonut Jessicaa, sillä silmällä, kun tämä on kaunis 
nainen. Hän tietää, että Jessica on ollut onnettomasti ihastunut Abrahamiin ja tuntee sääliä tätä 
kohtaan ja silloin tällöin pohtii, jos hänen oma mielenterveytensä riittäisi, jos ottaisi Jessien akaksi. 
Ehkä on parempi, ettei rupea pelleilemään rakkauden saralla, kuten Karl-Mosse tapaa vatuloida.  
 
Tvåstad helpon keittiössä, kahvipöydän ääressä, Jessicalla käväisi mielessä, jos menisi pitämään 
Karl-Mosselle seuraa, kun joku ryökäle oli vienyt tämän paikan, muttei kuitenkaan kehdannut, kun 
tietää tämän huonosta mielenterveydestä.  
 
Parhaillaan Tvåstad helpossa on kaksi Giovannia; ohjaaja sekä työharjoittelija. Työharjoittelija on 
muutamaa vuotta Giovanni Erikssonia nuorempi.  
 
Vuodenvaihteessa Giovanni Eriksson sai vakituisen ohjaajan paikan Tvåstad helposta, joka on suuri 
helpotus Androidille. Vihdoinkin ryhmässä on kaksi ohjaajaa, jotta päästään eroon lyhytaikaisista 
sijaisista.  
 
Vuodenvaihteessa Tvåstad helpon Callcenter siirrettiin Larsin ja Yana Ekmanin entiseen huoneeseen.  
Yana on lopettanut, kun tällä on huono munuainen ja joutuu usein käymään dialyysissä. Hän on 
lähellä kuuttakymmentä eli sen ikäiselle ei enää tehdä munuaissiirtoja.  
Todennäköisesti munuaiset rasittuivat liikalihavuudesta. Yksinkertaisesti läskit painavat munuaisia 
niin, etteivät oikein kykene toimimaan. Ei ole helppoa olla munuainen, kuten Jessica on itse 
mielessään ajatellut. Sitä hän ei sano ääneen. 
 
Larsille järjestettiin uusi työnurkkaus Callcenterin entisestä huoneesta, jotta tämän työpiste olisi 
mahdollisimman lähellä ohjaajien konttoria, jotta tätä pystyttäisiin paremmin pitää silmällä, ettei menisi 
Kraftverketin aulaan pummaamaan rahaa. Tuntemattomat ihmiset eivät tiedä, ettei Larsille saa lainata 
senttiäkään.  
 
Muutaman viikon kuluttua ohjaaja-pedagogiteknikko, Giovanni Eriksson, meni sappikivi leikkaukseen, 
jossa hänen sappeensa lähetettiin mikroskooppiseksi pienennetty lääkäri avaruusaluksen kera, joka 
laserilla ampuu sappikivet ja samalla tekee suursiivouksen suolistossa.  
Tämä on lääketieteen kuumin uutuus. Pienennyslaitteella voi ihmisen ja avaruusaluksen pienentää 
bakteerin kokoiseksi, jotta mahtuisi kulkemaan verisuonia sekä suolistoja pitkin. Enää ei tarvitse 
leikata vatsaa auki, kun voi ruiskeella työntää mikroskooppinen lääkärin suoraan suoneen.  
Harmi kun Ollen ja Boelin aikaan tätä parannuskeinoa ei vielä ollut, ei ainakaan Pohjois-Euroopassa. 
Jos olisi ollut, niin silloin Ollen aivoverisuonet olisi voitu pelastaa veritulpalta. Yksinkertaisesti 
mikroskooppinen lääkäri olisi avaruusaluksella ampunut aivoveritulpan mäsäksi, jotta veri pääsisi 
virtaamaan suonissa. Rikkinäiset verisuonen seinämät olisi paikattu, ettei verta pääsisi aivosoluihin. 
Boelin kohdalla mikroskooppinen lääkäri olisi yksinkertaisesti käynyt syöpäpesäkkeen kimppuun ja 
poistanut sen kerros kerrokselta. Harmi vaan, kun vielä silloin tämä parannuskeino ei vielä ollut 
käytössä Pohjois-Euroopassa. Niihin aikoihin tätä kokeiltiin Brysselin Calle sairaalassa, joka on 
samannimisen instituutin yhteydessä. 
 
Bakteerin kokoinen lääkärisetä lenteli Giovanni Erikssonin sapessa. Mikroskooppinen lääkäri yöpyi 
hänen kehossansa muutaman päivän tarkkaillen, ettei muodostuisi lisää sappikiviä. Samalla lääkäri 
teki suursiivouksen suolistossa; kaiken ylimääräisen jätteen hän aurasi peräsuoleen, josta se 
luonnollista tietä poistuisi.  
Tämä oli melko uuvuttavaa koska sappikivet poksahtelivat olemattomiin sekä ulosteet kasaantuivat 
peräsuoleen muodostaen suolikaasuja. Suolikaasut imettiin letkuilla talteen, jotta biokaasukäyttöiset 
ambulanssit saisivat polttoainetta.  



Hän oli sairaskirjoilla pari viikkoa. Sillä välin Tvåstad helpossa oli paljon sijaisia kuten esimerkiksi 
Anvar Eklund työharjoittelija kaiman sekä Androidin apuna.  
 
Saman viikon perjantaina Tvåstad helpon voi-hyvin-tuokiossa pidettään Tupperware-kutsut, jolloin 
työharjoittelija Giovanni esittelee kaverinsa kanssa hienoja partavesiä. Karl-Mosse osti 
allergiatestattua partavettä, joka ei juurikaan tuoksu. 
Luonnollisesti Jessicaa miesten turpavedet eivät voisi vähempää kiinnostaa paitsi, jos hän jäisi 
pidemmäksi aikaa yksin avattujen partavesipullojen kanssa, niin hän tulisi kiusaukseen ripotella 
partavettä ympäriinsä, jotta tulisi hyvät tuoksut. Tällaiset pikkukepposet ovat niin tyypillistä Jessicaa.  
 
Viime aikoina kotona Jessica on silloin tällöin paukutellut ja tömistellyt heti kun kodin 
tietokonejärjestelmä alkaa reistailla ja hidastella. Kiroilla ääneen hän ei uskalla, kun pelkää alakerran 
naapuriaan mutta tömistelyt ja kaapien ovien paukutukset ovat tismalleen sama asia kuin kiroilu. Ehkä 
noituminen kuitenkin olisi parempi kuin tömistely, kun se olisi aikuisempi tapa purkaa kiukkua.  
Kun hän potkii eteisen tietokoneistettua seinää, niin kotisivupalvelimen tuuletin vioittui ja alkoi pitää 
melkoista räpätystä ja tietokoneen teho alentui. Tuuletin ei enää kykene viilentämään konetta niin, että 
kone sammuu heti lämpötilan noustessa. Räpätyksen ääni on niin vaimeaa, ettei se kuulu alakertaan 
mutta koneen käyttäjän tömistelyt kuuluvat senkin edestä.  
 
Magnum Johansson on muutaman kerran ottanut yhteyttä taloyhtiö Novaraxaan, joka puolestaan 
lähetti Jessicalle pari kirjallista huomautusta. Jessica järkyttyi kirjeistä eikä uskalla niitä näyttää 
vanhemmilleen, kun pelkää uutta sotaa Vingvägenillä.  
Jessica soitti Novaraxan konttoriin, että kirjeiden huomautukset ovat aiheettomia väärinkäsityksiä. Hän 
sanoi, että hänen yläkerrastansa kuuluu myöhään illalla raskaita askelia ja paukutuksia eli ilmeisesti 
Magnum on erehtynyt asunnosta. Huomautuskirjeissä ei tietenkään mainittu valittajan nimeä mutta 
luonnollisesti Jessica arvaa sen olevan alakerran eurokarju.  
 
Jessicaa häiritsee, kun yläkerrasta kuuluu hirveää kolinaa myöhään iltaisin mutta hän ei vähästä valita 
mutta nyt hänen oli pakko valittaa, ettei itse saisi huonoa mainetta.  
Jessican yläkerrassa asuu Windia Sagén, jolla äänien perusteella ei ole mattoja lattioilla. 
Ikkunoissakaan ei ole verhoja. Tästä Annki on monesti vitsaillut, että näyttää siltä, ettei Windian äiti 
välitä tyttärensä asunnon verhoista. Hän itse muutaman kerran vuodessa käy tyttärensä ikkunoihin 
vaihtamassa uudet verhot.  
 
Windian ovea vastapäätä asuu Mia Reinholdsson, joka paukuttaa eniten, jopa enemmän kuin Jessica 
ja Windia. Ilmeisesti Magnum olettaa kaikkien kovien äänten tulevan Jessican asunnosta, kun 
vuosikymmenen alussa sieltä oli kuulunut kiroilun lisäksi tömistelyä.  
Magnumin ovea vastapäätä, ensimmäisessä kerroksessa, asuu Marcus Mariasson, joka on hyvin 
rauhallinen. Hänellä on kaksi lampaankokoista viihderobottia, jotka monesti rappukäytävässä ärtyvät 
piipittämään.  
Marcuksen yläpuolella, Jessican ovea vastapäätä, asuu vanharouva Lea Wester, joka on rauhallinen 
mutta silloin tällöin saattaa paukutella ulko-ovea, joka johtunee mummelin iästä ja vanhuuden 
höperyydestä.  
Kun Anders käy tiistaisin siivoamassa tyttären asunnolla ja Lea sattuu samaan aikaan 
rappukäytävään, niin Andersille pukkaa silmäkulmaan säälin kyyneleet, kun toinen on niin vanha 
mummeli. Kerran hän sanoi Janinalle, että yhä Jessican naapurissa asuu sama vanharouva kuin 
hänen aikaansa, niin silloin nuorimmainen naurahti: ”Haha, ei se ole mikään vanha, vaan oikea 
raggaripimu!” 
 
Jessica aikoo joku päivä ottaa tietokoneasian esille isän kanssa ja käydä ostamassa uuden 
kotisivupalvelimen, jonne hän kopioisi omat Stenig Play suoratoistomateriaalit, jotta sukulaisten 
materiaali mahtuisi pääpalvelimeen. Tämä tulee olemaan iso urakka, kun ensin pitää seinästä poistaa 
entinen kotisivupalvelin ja sitten upottaa uusi.  
 
Yhä silloin tällöin Jessica tapaa soittaa Mirolle. Joka kerta hän ensin riisuu paidan, jotta sopivasti 
kiihottuisi serkkupojan äänestä. Jessican harmiksi Mirolla ei ole kovin pornahtava puheääni vaan 
semmoinen hieman änkyttävä kilkattava. Jessican omaakaan puheääni ei ole kaksinen. Myös hän 
änkyttää sekä takertuu käkättäen sanoihin. Serkulle soittaessa hän riisuu paidan myös syksyllä ja 
talvella. Onneksi sisällä on 20°.  
Serkulle Jessica on kertonut sen virallisen murhauutisen, että jossain Mellerudin eteläpuolella 



Abraham kohtasi murhaajan. Tietenkään Jessie ei paljasta totuutta. Aivan varmasti rakas serkku 
järkyttyisi, kun suvussa on ihka oikea murhaaja, kuten Jessica tapaa ajatella.  
Hän ei myöskään kerro serkulleen naapurin valituksista, kun silloin olisi suuri vaara, että asia 
kulkeutuisi vanhempien tietoon.  
 
Serkukset kirjautuivat Facebookin Sexroomiin, jossa he harrastivat virtuaaliseksiä.  
Sexroom sovelluksessa on todella tuhma aikuisille tarkoitettu Penisbook mutta sinne Jessica ei 
uskaltanut kutsua serkkupoikaansa. 
Sexroomissakin helposti punastuu, kun siellä voi harrastaa virtuaaliseksiä, kun on pukeutunut 
datapukuun ja datakypärään.  
Jessicalla ei ole Sexroomiin yhteensopivaa datapukua, mutta hänellä on datakypärä, jossa on 
laajavisiirinäyttö eli seksipelin pelaaminen onnistui. Mirolla on molemmat.  
Seksipelin pelaaminen Facebookin Sexroomissa ei ole kovinkaan mukavaa koska vähän väliä vilkkuu 
mainosruutuja, kun palvelu on ilmainen. Viime aikoina Facebook on alkanut menettää paljon käyttäjiä, 
joka johtuu juuri runsaiden mainosikkunoiden takia sekä Amerian nettitrollien riehumisista.  
 
Vuonna 3004 venäläinen liikemies Rubli Retkutsenko perusti Facebookille kilpailijan, Net-Gallery.  
Net-Galleryn juuret ovat muinaisessa suomalaisessa IRC-Galleriassa, joka ajansaatossa on myyty 
venäläiselle Fusesoftille, jonka omistaa Retkutsenko suku. Retkutsenkojen esi-isät ovat asuneet 
ympäri Eurooppaa touhuten ties mitä.  
IRC-Galleria oli lähes ennallaan, kunnes vuonna 3004 Rubli teki nettiyhteisössä suuria uudistuksia.  
Nyt Net-Gallery muistuttaa melkoisesti alkuaikojen Facebookia sekä muinaista venäläistä VK-sivustoa.  
VK on lakkautettu, kun siellä oli liikaa rikollisia sekä uusnatseja. Nyt Facebookilla on sama 
natsiongelma.  
 
Net-Gallerysta tuli niin suosittu, että moni on alkanut hylätä Facebookin. Net-Galleryä kutsutaankin 
uudeksi naamakirjaksi. Siellä voi halutessaan olla nimettömänä mutta ylläpidolle pitää kertoa oikea 
nimi, ettei nettitrollit ja uusnatsit väärinkäyttäisi tätä hienoa yhteisöpalvelua. Ylläpito on tarkkana, ettei 
sivustolle tule valeuutisia.  
 
Eräänä päivänä Jessica päätti ihan uteliaisuuttaan hankkia tilin tästä uudesta somesta, kuten Net-
Gallerya kutsutaan. Siitä on höpisty paljon tiedotusvälineissä. Lähes jokaisella televisio- ja radio-
ohjelmalla on omat Net-Gallery sivut.  
Jessie ihastui tähän uuteen nettiyhteisöön, mutta harmi kun siellä ei ole ketään tuttuja. Siellä on 
ainoastaan nettituttava, journalisti, Johan Klosse-Nyebye, joka asuu Odensessa Fynin saarella.  
 
Daily Activityyn jouduttuaan Jessica oli ehdotellut Nyebyelle sähköpostitse entisten 
spesiaalikoululaisten olojen parantamista, jotta tämä ryhmä saisi ansiotyön kaupungintaloilta ja 
samalla toimintarajoitteisille annettaisiin eräänlainen immuniteettisuoja, ettei heitä pompoteltaisiin.  
 
Tvåstadissa tämä on melkein mennyt Jessican unelmien mukaan mutta harmi vaan, kun hän yhä 
joutuu kituuttaa Daily Activityssä eikä pääse takaisin informationsserviceen.  
Hänellä olisi mahdollisuus aloittaa Sunerin aurinkopaneeliyksikössä, muttei tiedä, jos aurinkopaneeli 
hommat kiinnostaisivat.  
 
Ohjaajat eivät myöskään ole kertoneet hänelle externa platsenista, joka on Daily Activityn ehdoilla 
työskentely tavallisessa normaalirajoitteisten työpaikassa. Tämä ehkä mahdollistaisi paluun 
informationsserviceen mutta sitä Jessie ei tiedä. Ohjaajat ovat niin surkeita, kun eivät tiedota tästä 
mahdollisuudesta, vaikka taannoinen Tvåstad helpon duunari, Annie Mattsson, sai externa platsen 
paikan. 
 
Johan Klosse-Nyebyen mielestä Jessican ideassa on munaa ja lupasi katsoa asiaa. Tämän hienon 
asian vuoksi Johan hyväksyi kaveripyynnön Net-Galleryssa, jotta kommunikointi olisi helpompaa. 
Johan on liittynyt Net-Galleryyn kokeilumielessä, aivan kuten myös Jessica. Hänhän on journalisti eli 
työnsä vuoksi haluaa kokeilla tätä uutta somea.  
Jessicaa kiihottaa miehen etunimi ja ulkonäkö; vaalea pystyssä oleva siilikampaus, melkein yhtä ihana 
kuin Johan Jansson mutta Klosse-Nyebye on muutamaa vuotta häntä vanhempi mutta silti häntä 
kiihottaa. Journalistin kohdalla ei ole parasta ennen päiväystä, kuten Jessie tapaa itse mielessään 
vatuloida. Harmi vaan, kun Klosse-Nyebye on naimisissa oleva monen lapsen isä, mutta 
unelmoidahan aina voi, kuten Jessica tapaa pohtia.  



Vuosikymmenen alussa Jessica löysi Johan Klosse-Nyebyen julkisenpalvelun Jämtlandin kielisistä 
uutisista, jossa hän oli uutisankkurina, kunnes riitaantui kanavapäällikkö, Kajsa Jaskarin kanssa ja sai 
potkut. Sitten Johan perusti nettilehden, jossa alkoi uutisoida yhteiskunnan epäkohdista, muttei 
kuitenkaan viha kirjoittele. Juuri nettilehdestä Jessica löysi hänen yhteystietonsa. Hänen kanssansa 
Jessica voi kirjoitella ja chattailla omalla kotimurteellaan.  
 
Jessica on kertonut tästä ihanasta journalistista CP-Hallstahammarille, joka heti vastasi viestissään; 
Arvaankin, että miksi kirjoitit hänelle… ja huomautti, että äijähän on monen lapsen isä. Jessica kysyi 
ensimmäiseltä nettikaveriltaan, että mitä hän arvelee syyksi, mutta siihen CP-Hallstahammar ei 
vastannut.  
 
Parhaillaan Johan Klosse-Nyebye tutkii edellisen vuosikymmenen alkupuoliskolla tapahtunutta salaista 
radiotiedustelua. Nimittäin Skandinavian ja Euroopan federaation tiedustelupalvelut tarkkailivat 
USA:sta muuttaneita siirtolaisia koska epäiltiin heidän joukossansa piileksivän terraristeja eli 
vanhoillisrepublikaaneja, joita myös kutsutaan trumppilaisiksi. Yhä Euroopan tiedustelupalvelu pitää 
silmällä Ameriasta tulevia siirtolaisia, kun Amerian presidentistä on tullut auktoritaarisempi eikä enää 
ole kiinnostunut yhteistyöstä muiden demokraattisten maiden kanssa. Waldemar But innostuu 
diktaattoreista sekä puolidiktaattoreista, jollainen hän itsekin alkaa pikkuhiljaa olla.  
 
Jessica kykenee olla rinnat paljaina puhelin- ja nettiyhteydessä Miro-serkkuun, muttei oikein tavata 
livenä. Heti käsivarret alkaisivat nykimään halaukseen, kun hän näkee serkkuaan. Hän tuntee Miroa 
kohtaan samanlaista ujoutta kuin Fredrikiin ja Jesukseen. 
Jessicaa jännittää tulevaisuuden Hallonbon matkat, kun Jimmy-serkku täyttää kahdeksantoista vuotta 
eikä enää ole sakkolihaa. Jessica pelkää, että myös Jimmystä tulisi yhtä komea eurokarju kuin hänen 
velipuolestansa. Fredrikin kohdalla Jessica on jo saanut munaa. Sitä hän monesti vatuloi, että 
missähän mahtaa heidän yhteinen poikansa asustella ja minkä nimisenä. Fredde ei vieläkään tiedä 
mitään, että kesällä 2992 serkkutyttö tuli paksuksi ja synnytti sekä adoptoi heidän yhteisen lapsensa.  
 
Yhä Jessicaa kiusaa viimekesäinen spontaani halaus Mirolle, kun tämä oli hakemassa oluitaan. Hän 
pelkää, jos serkku pelkäisi häntä eikä sen vuoksi tule kylään. Ennen spontaani halausta he olivat 
suunnitelleet, että joku syysilta Miro tulisi Jessican luokse katsomaan Storgatan draamasarjaa. Näin ei 
käynyt ja Jessie pelkää, jos syynä olisi halaus. Tuskinpa, vaan Miro mieluummin on kaikessa 
rauhassa kotonaan, kun päivät pitkät on kirkuvien tenavien keskellä, tiputarhassa, kuten Anders tapaa 
kutsua veljenpojan työpaikkaa.  
 
Ihan muutaman kerran Miro on käynyt Vingvägenillä katsomassa Storgatania ja samalla tuo Andersille 
ja Annkille Jämtlandin paikallislukulaitelehden. Kun Olle ja Boel elivät, niin Anders ja Annki saivat 
useammin Jämtlandin ykköslukulaitelehtiä, monikossa, valtava kasa vanhoja lukulaitelehtiä.  
Enää muutaman kerran Miro käväisee Vingvägenillä rupattelemassa Andersin kanssa miesten asioista 
ja samalla tuo kassillisen lukulaitteita.  
 
Jessica tuntee hieman kateutta, kun isän ja äidin luona käy ihana Miro, muttei hänen luonansa. Hän 
pelkää serkun säikähtäneen halausta, vaikkei asia ole niin.  
 
Aikaisemmin Jessica ja Miro eivät olleet erityisemmin yhdessä, joka johtuu Jessican ujoudesta, kun 
toinen on poika eli koko ajan, aina 2980-luvulta lähtien syynä on ollut Jessican rakkaustunteet 
orpanaansa. Tämä on aiheuttanut monia käytännön ongelmia kuten esimerkiksi isä ja äiti eivät 
kehdanneet ottaa Miroa kyytiin, kun lähdettiin vesipuistoihin tai Kanonbackenille, kun tyttö heti alkoi 
temppuilla ja huokailla. He eivät tiedä, että syynä on rakkaus vaan olettavat tytön olevan niin 
lapsellinen, että mieltään osoittaisi serkulleen.  
 
Tästä Annki äiti on lukemattomia kertoja nuhdellut tytärtään, mutta tämä ei ole kyennyt kertomaan 
koko totuutta, kun perheessä rakkaus-sana on melkoinen tabu.  
Kesällä, kun isä ehdotti Miroa matkaseuraksi, niin Jessica ihastui serkkuunsa uudelleen ja on aivan 
pakko silloin tällöin pirauttaa rinnat paljaina.   
 
Nyt sunnuntai-illalla Jessica ja Miro pelasivat Sexroomissa virtuaaliseksiä. Tämä kiihottaa Jessicaa 
mutta Miro ottaa pelaamisen pelaamisena. Hänen mielestänsä Sexroomin seksipelit eivät ole sen 
kummempia kuin Facebookin Gameroomin Candy Crushit. Joskus Miro on ihmetellyt, kun ei oikein 
kiihotu tytöistä eikä pojista. Hän epäilee olevansa a-seksuaali.  



Jessica on kaikkea muuta kuin a-seksuaali. Hän on todella yliseksuaalinen, kuten Lena monesti 
vitsaili. Hän haluaisi harrastaa oikeaa seksiä mutta seksipartneri puuttuu. Hän unelmoi, jos Miro tulisi 
joku kaunis ilta hänen luoksensa lempimään. Kyllä hän saattaisi yhä nussia Jesus-serkkua, vaikka 
tämä on jo naimisissa.  
Hän ei uskalla ehdottaa Mirolle oikeaa seksiä, kun pelkää järkyttävänsä nynnymäistä serkkua ja sitten 
asia kantautuisi kummisedän ja tädin korviin. Sitten isä ja äiti saisivat tietää tyttären seksin nälästä.  
Todennäköisesti Felix ja Astrid hyväksyisivät kummitytön poikansa tyttöystäväksi, mutta sitä Jessica ei 
tiedä, kun ei osaa lukea toisten ajatuksia. Olisi todella kiusallista ja harmillista, jos aiheutuisi 
lemmenrumba sukulaisten parissa. Riitti mainiosti pusurumba Abraham-vainaan kanssa, kuten hän 
tapaa monesti vatuloida samalla, kun sängyssään hinkkaa reisiänsä yhteen.  
 
Monesti kävelylenkeillä Jessica tapaa takkipuhelimen musiikkisoittimella kuunnella jämtlantilais-
iskelmiä. Hän on ihastunut erityisesti Marita Stäppin kappaleeseen Jag tål vad som helst, jossa 
lauletaan, että kestän mitä tahansa ja nousen yhä uudelleen. 
Kappaleen hän hiffasi vuosikymmenen alussa, kun oli kävelemässä vanhempiensa luota kotiin, jolloin 
kuunteli kyseistä kappaletta musiikkisoittimella. Kappale tuntui hyvältä, kun Olgan temppuilujen takia 
menetti työpaikan. Marita Stäppin kappale oli ja on yhä balsamia sielulle ja myös tällä kerralla se antaa 
lisäpuhtia lemmentuskiin. Jessica yrittää ajatella serkkujaan, jotta unohtaisi Abrahamin murhan. Siinä 
onkin onnistunut melko hyvin. Töissä silloin tällöin Elgar-Maxin ärtyy muistelemaan Waliczekia, että 
tämä oli niin symppis. Silloin Jessica tapaa itse mielessään ajatella; paskan marjat, kaukana 
symppiksestä, Abraham ei ole nähnytkään sympaattista, kuten hän tapaa ajatella itse mielessään.  
Marita Stäppin biisi kummasti vie ajatuksia haluttuun suuntaan ja tuo uusia ideoita kertomuksiin.  
 
Skandinaviassa on myös toinen Stäpp, nimittäin Jorren Stäpp, joka työskentelee kansallisessa 
julkisenpalvelun mediayhtiössä. Skandinavian EBU TV2:lla on erityinen puolihumoristinen nuorisolle 
tarkoitettu asiaohjelma, Kiosken. Jorrenin tehtävänä on tutkia Amerian nettitrolleja sekä New Yorkin 
trollitehdasta. Projekti on osoittautunut vaaralliseksi, kun uusnatsit nimittelevät ja solvaavat Jorrenia 
sosiaalisessa mediassa. Nettitrollit levittävät törkeitä valheita Jorren Stäppistä, että tämän ukki joisi 
viinaa New Yorkilaisessa kapakassa, vaikka ukki on aikoja sitten kuollut vanhuuden heikkouteen. 
Jorren on kiertänyt Pohjois-Amerikkaa tutkien Amerialais-trollien toimintaa ja tiedottamassa täkäläisiä 
trollauksen vaaroista.  
Heti kun Jessica oli nähnyt televisiossa Jorren Stäppin, niin hän ihastui tähän kuvankauniiseen 
nuoreen mieheen, suurin piirtein saman ikäinen ja näköinen kuin Johan Klosse-Nyebye. Johan on 
varovaisempi nettitrollien kanssa kuin Jorren. Joskus nuoruudessaan Jorren on kokeillut huumeita, 
joka on vuotanut nettitrollien tietoon.  
 
Eräänä tiistai-iltapäivällä, töiden jälkeen, Jessica käväisi Lilleskogin kauppakeskuksella. 
Hänestä tuntuu hyvältä, kun nyt saa kaikessa rauhassa kierrellä kaupoissa eikä tarvitse myymälöiden 
ovilla odottaa mulkeroa.  
Joka kerta, kun hän näkee Bergander Gamesin pelimyymälän, niin silloin hänelle tulee Madelene 
mieleen. Hän on päättänyt, ettei enää veljeilisi tämän kanssa, jotta Abrahamin murha unohtuisi.  
Kun Jessie näkee laukkukauppa, Nilsson Pag, niin hänelle tulee flirttiperse Disa mieleen. Nyt kun 
Abraham on poissa, niin Jessicaa kiusaa ajatus, jos Disa onnistuisi vikitellä Karl-Mossen.  
Nilsson Pag myymällä Jessicaa alkoi naurattaa, kun näki sinisiä Aids-laukkuja; sinisellä pohjalla 
valkoinen AIDS-logo. Laukkujen valmistus alkoi kirjoitusvirheestä, kun Adidas-sana oli jotenkin 
muuntunut Aidsiksi eikä valmistaja, Adidas, kehdannut tuhota virheellistä laukkuerää, kun niitä oli 
kertynyt tuhansia. Olisi ollut rahan hukkaa tuhota muuten moitteettomia laukkuja. Adidas päätti laittaa 
virheellisin tekstein olevat laukut myyntiin. Niistä tulee joskus tulevaisuudessa keräilykohde. Aids-
laukut ovat tavallisia Adidas-laukkuja kalliimpia. Tuotto menee AIDS-tutkimukseen.  
 
Pag Nilssonin vieressä on toinen laukkukauppa, Väskryssen, jossa on hieman halvempia laukkuja. 
Jessica ei tarvitse laukkua, kun töissä hänellä on risteilyltä ostama kangaskassi. Siitä Android on hyvin 
kateellinen ja leikillään tapaa rallatella ikivanhaa Nanne Grönvallin kappaletta.  
 
Jessica käväisi myös Anderssonin tavaratalon musiikkiosasto, Top Tenissä. Jostain syystä Jessica 
kiihottuu Top Ten nimestä, jossain alitajunnassa on jotain kymppiin liittyvää, on hän monesti 
vatuloinut.  
Top Tenistä hän löysi pitkän etsinnän jälkeen Allu Digilän esikoismusiikki-USB-kalikka, The Girl does 
nothing. Kappaleen hän on monesti kuullut Radio Pooliasta.  
Jessica päätti alkaa soittaa kyseistä kappaletta pienteho DAB-lähettimellä, jollaiset ovat viime aikoina 



tulleet laillisiksi Global Unionin alueella koska Workers Party on oppositiossa kansallisella, että 
liittovaltiotasolla.  
 
Syksyllä hän osti ensimmäisen pienteho DAB-lähettimen mutta nyt hän päätti ostaa varalähettimen, 
jolla lähettäisi viikonloppuisin jämtlantilaisia radioasemia lähikortteleihin.  
Useimmiten hän lähettää pienteho lähettimellään hallonbolaista Radio Skallaa. Lähetyksen lopuksi 
hän kytkee lähettimeen mikrofonin ja pitää pienen puheen satunnaisille kuuntelijoille ja kutsuu 
radiolähetystään Radio Nybergskullaksi. Hän on tutkinut autoradion avulla, että kuinka kauas kuuluu 
Radio Nybergskulla. Se kuuluu melko kauas, aina Sofia Erikssonin puiston laidalle sekä Hultsjönille 
koska kaupunginosa on mäenharjalla.  
Sunnuntai-iltaisin, kun hän lopettaa viikonloppulähetyksen, niin silloin loppujuonnossa hän pitää 
pienen puheen satunnaisille kuuntelijoille, kertoen terveisiä naapureilleen. Hän ei ole saanut yhtään 
palautetta. Ilmeisesti kukaan ei ole löytänyt taajuutta tai sitten ei viitsi ottaa yhteyttä. Jos joku sattuisi 
tulemaan taajuudelle niin heti, kun Jessica alkaa säkättämään, niin todennäköisesti kanava vaihtuu.  
 
Jessica on vatuloinut, jos viranomaiset äkkäisivät tämän epävirallisen Radio Nybergskullan, niin silloin 
hän väittäisi sen olevan vain yksityiskäyttöön, jotta vinttikomerolla käydessäkin voisi kuunnella 
nettiradiota. Monesti hän on ajatellut, että mitähän se isorintainen rikoskyttä mahtaisi tuumata tästä 
epävirallisesta radioasemasta. Kylläkin se on ihan laillinen mutta musiikista hän ei ole maksanut 
senttiäkään tekijänoikeusmaksuja.  
Jessican tietokoneessa on sisäänrakennettu pienteho FM-lähetin ja myös sen avulla hän lähettää 
silloin tällöin Radio Skallaa lähikortteleihin. Lisäksi hän tapaa lähettää omia kertomuksiaan puhuttuna. 
Työpaikalla hän äänittää opasrobottien avulla kertomukset äänitiedostoon, jotka hän sitten USB-
muistitikulla siirtää kotikoneelle. Kyllä kotikoneellakin pystyisi luomaan äänitiedostoja, mutta 
työpaikalla on paremmat vehkeet.  
 
Nettikaveri CP-Hallstahammar on vihjannut, että pienteholähettimien teho kasvaisi, kun käyttää 
pitempää äänikaapelia. Jessica hankki pitemmän piuhan ja huomasi, että sehän toimii. Pitkän kaapelin 
huonona puolena on, kun piuha romottaa makuuhuoneen ikkunan karmilla niin, että tiistaisin isää 
kovasti ärsyttää ylimääräiset johdot. Piuhat hankaloittavat siivoamista.  
Vanhemmille Jessie ei ole maininnut mitään epävirallisesta kortteliradiosta, koska he todennäköisesti 
huolestuisivat; mitähän tyttö mahtaa höpöttää eetteriin, että tohtiikohan käydä tämän luona kylässä, 
näin Jessica tapaa itse mielessään ajatella. Hänen on helppo arvata isän ja äidin ajatukset eri 
asioissa.  
 
Yhä muutaman kerran Jessica chattailee Ville Sipilän kanssa. Useimmiten Ville tapaa kysellä, että 
joko Abrahamin murha on ratkennut. Tähän Blue Owl tapaa vastata, ettei tiedä siitä mitään.  
 
Tiistaisin Disa Nilsson tapaa hieroa kyhnyttää Karl-Mossen hartioita ja selkää sekä voitelee tämän 
suklaanruskeaa tukkaa kananmunan keltuaisella. Eräänä päivänä jätkä kyllästyi Disan hieromisiin, kun 
sen jälkeen jäsenet olivat kipeät eli pimu ei todellakaan osaa hieroa, ajatteli Karl-Mosse. Hän käski 
Giovannia selittää Disalle, että nyt hieronta saa riittää, että hartiat ovat kunnossa. Jessicaa ilahdutti, 
kun kyhnytys päättyi, ettei tarvitse katsella moista menoa mustasukkaisena.  
Eräänä tiistaina Disalla oli mukana töissä hennatatuointikone; käsivarsi asetetaan laitteen kyljessä 
olevalle piirturilevylle ja sitten painetaan vihreästä nappulasta. Sitten vielä haluttu kuvakortti 
kortinlukijaan, niin ihoystävällinen geelikynä alkaa piirtää kortilla olevaa kuvaa.  
Kuvakortteja voi itse tehdä tietokoneen piirto-ohjelmalla.  
 
Compusoftin uusin käyttöjärjestelmä vuodesta 3001 on Door XP, jossa tulee mukana yksinkertainen 
piirto-ohjelma Drawbrush, joka tukee hennatatuointilaitteita.  
 
Kaj päätti kokeilla Disan laitetta ihan uteliaisuuttaan. Hän valitsi sydämen kuvan, jonka keskelle valitsi 
kaunokirjoituksella tyttöystävänsä nimikirjaimet P A. Lopputulos ei ollut kaksinen; pelkkää punaista 
mustesuttua oli täynnä Kajn käsivarsi. Disa ei osannut ohjelmoida hennatatuointilaitettaan mutta silti 
innoissaan leuhki tatuointikoneellaan.  
Jessica katsoi vieressä, että mitähän tuostakin tulee. Joskus häntä kiihottaa tatuoinnit, muttei 
kuitenkaan voisi ajatellakaan hankkia sellaista koska tatuointihan on ikuinen.  
Kun hän vielä asui lapsuuskodissa, niin silloin nukkumaan mennessä tapasi kirjoitella serkkupoikien 
nimiä ihoon ja sitten peiton alla pidätti hengitystä. Häntä kiihotti, jos sattuisi kuolemaan ja sitten 
aamulla äiti huomaisi serkkujen nimet iholla, navan vieressä. Joka kerta hän joutui keskeyttää 



hengenpidätyksen, kun pimppiä alkoi kuumottaa ja tunsi munasolun aktivoituvan.  
Hänen oli pakko syljellä pyyhkiä pois nimet, kun muuten ei osannut nukkua. Vessaan hän ei voinut 
hiippailla, jos pimeässä eteisessä olisi törmännyt äitiin tai isään.  
Nyt kun hän asuu omassa asunnossa, niinpä hän on jättänyt serkkupoikien nimien kirjoittamiset 
ihoonsa eikä enää sängyssä pidätä hengitystä. Olisi kiusallista, jos kuolisi ja sitten päiväkausia 
makaisin kivikuolleena. Todennäköisesti ohjaajat soittaisivat ensin hänelle, että miksei tule töihin. Jos 
hän ei vastaisi, niin silloin soittaisivat vanhemmille, aivan kuten Abrahamin tapauksessa.  
Aikaisemmin häntä kiihotti kuolla serkkujen nimet iholla. Kyllä häntä yhä kiihottaisi kirjoitella ihanien 
jätkien nimiä ihoon mutta sitten Vingvägenillä käydessä voisi paljastua.  
Varhaislapsuudessa Jessica oli kirjoittanut reisiinsä miehisten sukupuolielinten härskejä nimiä. 
Myöhemmin kylpysaavissa äiti huomasi tyttärensä reisissä paljon mulkku-sanoja, niin silloin piti pienen 
nuhtelun, ettei reisiä saa mulkuttaa.  
Teini-iässä, Kristianstadista muutettuaan 2980-luvun puolivälissä, Jessica oli nukkumaan mennessä 
kirjoitellut Nisse-nimeä navan viereen. Tämän vuoksi nimi pian erotisoitui niin, että hän kiihottuu 
kaikista Nisseistä, jopa vanhoista ukoista, kunhan vaan on nimeltään Nisse. Edellisellä 
vuosikymmenellä hän kirjoitteli navan viereen Fredrik ja Jesus nimiä. Tämäkin erotisoi kyseiset nimet. 
Nykyään Jessica tapaa ihoon kirjoittelun sijasta paperille kirjoitella kauniilla käsialalla Jimmyä. Sitten 
hän heittää paperin roskiin, ettei vain isä sitä näkisi. Myös tämä erotisoi Jimmy-nimen niin, että Jessica 
odottaa kauhulla tulevia Hallonbon matkoja. Jimmy Lillnysta alkaa tulla kauneimpaan ikään, tosin vielä 
on sakkolihaa, kuten Jessie tapaa vatuloida. Hän ei uskalla kovinkaan usein ajatella lämpöisiä 
Jimmystä, ettei Hallonbossa käydessä tarvitse punastella. Vahinko taitaa olla jo tapahtunut. Ihme 
kumma hän kuitenkin kykenee lausua vanhempiensa kuulle Jimmyn nimen, muttei Fredrikin nimeä. 
Abrahamin nimeä hän ei ole kertaakaan kirjoittanut ihoonsa ja siitä hän on iloinen. Viime talvella ehkä 
oli jonkin asteen vaara sellaiseen. Muutaman kerran, vuosina 3001–3006, hän on kirjoitellut Johan 
Janssonin, Elliottin ja Jack Palmgrenin nimiä ihoonsa, muttei kuitenkaan pidättänyt hengitystä, kun 
silloin jo asui omassa asunnossa.  
Elliottin nimi on erotisoitunut hänen mieleensä koska hän ei ole muutamaan vuoteen nähnyt tätä 
kirppumaista kesakkonaamaista jätkää. Jätkän ulkonäkö ei erityisemmin kiihota ja syynä on kesakot ja 
syntymämerkit kaulassa ja käsivarsissa. Niin on myös Jessicalla. Kun hän katsoo omaa vasemman 
käsivartensa syntymämerkkejä, niin silloin hänelle tulee Elliott mieleen ja kiihottuu valtaisasti.  
Silloin hänen mieleensä tulee Lekaksen En sådan kvinna kappale, jota hän tapaa silloin tällöin 
kuunnella ja ajatella Örjanssonia.  
 
Päivittäin Elin tapaa käsin kopioida leijulauta lukulaitetta. Hän pohtii leijulaudan ostamista mutta 
sellaiset tahtovat olla tuhottoman kalliita. Muutaman kerran hän on käynyt Ängens gårdin leijulauta 
verstaalla kokeilemassa leijulautailua. Leijulautailu edistää tasapainoa sekä vahvistaa polvia.  
Joskus hänen isänsä on pohtinut, jos uskaltaisi hankkia leijulaudan, jotta jalat vahvistuisivat ja sitten 
voisi jättää pyörätuolin.  
Hanssoneihin on iskenyt leijulauta villitys niin, että Elin innostui kirjoittamaan Ögat Avisen 
lukulaitelehteen leijulauta juttuja. Hän päätti kopioida käsin Ängens gårdista lainaamansa 
leijulautalukulaitteen pieneen muistiolaitteeseen. Lukulaitteen käsin kopiointi tapahtui 
robottihuoneessa, Jessican ohjelmointipöytää vastapäätä.  
 
Ängens gård pieni maalaislähiö Intaganin ja Strömslundin välissä. Strömslundista menee koko matkan 
pyörätie Intaganin ostoskeskukselle asti ja sieltä jatkuu Hjärtumiin ja Lilla Edetiin.  
Ängens gårdin kohdalla on pieni luonnontilassa oleva metsikkö ja niitty. Ängens gårdin ja 
Strömslundin välissä menee Tvåstadin ohikulkutie, E45, josta on käytännössä tullut läpikulkutie, kun 
kaupunginosat ovat kasvamassa yhteen.  
E45:sen ohikulkutietä kutsutaan myös Edsledeniksi koska suurin piirtein näillä paikoilla on kauan 
sitten, ennen Trollhättanin kosken valjastamista, on mennyt historiallinen Edsvägen, jotta tavara 
saatiin kuljetettua kosken ohitse.  
 
Perjantaisin töissä, kun toiset katsovat perjantaileffaa, niin Jessica istuu robottihuoneessa sanellen 
kertomustaan ja samalla odottaa Androidia. Olisi tarkoitus viimeinkin päivittää hinnastolukulaitteen.  
Aina vaan kommunikaatiolaite soi tai sitten Andreas Silve tulee lörpöttelemään Androidin kanssa 
nukkeanimaatioista. Joka kerta tällä lihalla pikkukiharatukkaisella jäbällä on mukana nalleja, jotka tälle 
on henki ja elämä. Jos Andreas ei tule, niin silloin Annie Mattsson soittaa ja lörpöttelee Androidin 
kanssa tuntikausia. Android on sairaanloisen ylikiltti eikä osaa kieltäytyä puheluista tai Silven 
vierailusta. puhelu eikä Silven vierailu ole mitään tärkeää.  
 



Jessica itse ei oikein osaa tarkistaa hinnastolukulaitteen hintatietoja, sillä hänellähän on huono 
rätinkipeä. Hinnastolukulaitteeseen pitää laskea liikevaihtoveroprosentit, ettei liittovaltion verovirasto 
pistä hyrskyn myrskyn. Muuten Jessica osaisi päivittää hinnastolukulaitetta. Pitää myös tarkistaa 
tuotenumerot koska sijaisohjaajat ovat sössineet numeroita sinne tänne.  
 
Jos Andreas tai Annie ei tulisi väliin, niin silloin Jilly alkaa inistä, että haluaa kotiin. Hän on melkoinen 
laiskimus, kun ei jaksa olla edes maanantaipalaverissa.  Lisäksi hän ei siedä lukulaitejulkaisuja, joissa 
on väkivaltaisia tai kummitusten kuvia, vaikka kotona hän pelailee väkivaltaista tietokonepeliä, 
Dogenstein, jossa verenhimoiset kusiturkit räksyttävät ja käyvät kimppuun. Pelissä pitää ampua 
muinaisia trumppilaisia.  
 
Tässä kerran, kun Jessica oli tuonut lepohuoneen pöydälle Bergander Gamesin paperisen 
peliluettelon koska siellä myydään Jillyn suosikkipelejä. Bergander Gamesin myymälöissä on myös 
Halloween naamareita, joita Johansson säikkyy, kun on katsonut liikaa kauhuleffoja, vaikkei sellaisia 
hänen tulisi katsoa. Eräänä päivänä Jilly inisi ohjaajille, että lepohuoneen pöydällä oleva Bergander 
Gamesin luettelo kammottaa häntä. Giovanni meni lepohuoneeseen ja heitti luettelon roskiin ja sitten 
saarnasi Jessicalle, ettei tämä enää koskaan toisi töihin väkivaltaisia julkaisuja.  
Hän ja Android arvasivat, että luettelo on lähtöisin Jessicalta, kun tällä on tapana tuoda työpaikalle 
kaikki vanhat mainoslehtiset sekä lukulaitteet. Erityisesti hän tuo työpaikalle Choice Housen 
mainoksia, ihan vaan vittuilakseen, kun aiemmin Leo oli kritisoinut kyseistä halpakauppaa.  
Giovanni ja Android haluaisivat käydä Choice Housessa, mutta ylpeys ei anna periksi.  
 
Giovannia iljettää nämä vanhat lukulaitteet, vaikka niissä olisi mielenkiintoisia tuotteita sekä juttuja. 
Hän kuvittelee Jessican löytäneen lukulaitteet ja luettelot roskiksesta. Näin ei ole vaan ne tulevat 
hänen kotoansa. Jessie ei henno heittää roskiin vanhoja mainoslukulaite-esitteitä. Näin hän teki myös 
kaupungintalolla. Hän ajatteli ja ajattelee yhä, että tällä tavoin maksaa pöllimänsä tavarat. Ei kovin 
paljoa mutta tilaisuuden ja tarpeen salliessa hän ottaa työpaikalta tavaran, jota tarvitsee kotona. Tilalle 
hän vie työpaikalle mielenkiintoisia mutta vanhoja lukulaite-esitteitä.  
 
Android joutuu keskeyttämään hinnastolukulaitteen päivitystyöt, kun pitää lähettää Jillyn taksiin. Hän ei 
saa kulkea yksin kaupungilla, ettei saisi hulluja päähänpistoja. Hän asuu ryhmäasuntola, Intaganissa.  
 
Kun Android lähti saattamaan Jillyn taksiin, niin silloin hän lupasi Jessicalle, että iltapäivällä he 
päivittäisivät hinnastolukulaitteen valmiiksi mutta näin ei käynyt sillä kommunikaatiolaite soi ihan 
solkenaan. Jos Giovanni vastaisi, niin aina vaan soittajat kysyvät Androidia, kun tämä on ollut 
pisimpään. Tämä tietenkin ärsyttää Giovannia, kun asiakkaat sekä muut ihmiset eivät halua puhua 
hänen kanssansa. Yhtä paljon potuttaa myös Jessicaa, kun hinnastolukulaiteprojektia ei koskaan saa 
valmiiksi.  
 
Muutama vuosi sitten Jessica näytti Voi-hyvin-tuokiossa Stenig Playstä viimeisen lukiomatkan 
Centstadiin. Erityisesti Lars Vennersten oli innoissaan koska myös tämä oli mukana ja haluaa 
verestää vanhoja koulumuistoja.  
Koulumatkafilmauksen jälkeen Jessica näytti lyhyen pätkän kesälomafilmauksia Hallonbosta.  
Sven-Emilin porkkanaverhot tekivät vaikutuksen Androidiin, joka kysyi, että mistä tuollaisia saisi. 
Tietenkään Jessica ei sitä tiedä eikä voi mennä kysymään enoltaan verhoista koska silloin paljastuisi, 
että hän olisi näyttänyt kotivideoita työpaikalla. Tuskin Sven-Emil siitä pahastuisi mutta tieto voisi 
kantautua äidin korviin.  
 
Annki ja Anders ovat monesti kehottaneet tytärtään olla läpättämättä mitään kotiasioista työpaikalla, 
varsinkin nyt Daily Activityssä, koska heillä on ennakkoluuloja ohjaajista ja sosiaalivirkailijoista.  
Tämä siitä huolimatta, vaikka kaikki kotivideot ovat julkisesti katsottavissa suvun 
suoratoistopalvelussa. Kaikkein arkaluontoisemmat filmaukset on rajattu ainoastaan sukulaisten tai 
perheen katsottavaksi. 
 
Suurin osa duunareista katsoo perjantaileffaa kello kymmenestä puoli kahteentoista. Sitten on 
ruokatunti. Jos leffa jäisi kesken, niin he jatkavat katselua ruokatunnin jälkeen, kello 13.  
Jessica menee kotiin lounastamaan, ettei tarvitse katsella tursakkeiden porsastelua, kuten hän itse 
mielessään ajattelee. Joskus hän on pohtinut, jos alkaisi lounastaa aulakahvilassa, jotta tutustuisi 
Bjarneen ja Jerkeriin mutta kotona syömisestä on tullut tapa.  



 
Yhä perjantai-iltaisin Jessica käy vanhempiensa luona viemässä pyykkikassin ja sitten lueskelee 
aikakausilukulaitelehtiä, jotka isä ja äiti ovat tilanneet. Heille tulee muun muassa jämtlantilainen 
viikkolukulaitelehti Sällskapet sekä uutis- ja kulttuuripainotteinen Götalands jämtlänningen. 
Jälkimmäisen Anders ja Annki tilaavat koska siinä on TV Jämtlandin ohjelmatiedot, muuten 
lukulaitelehti on kuivahko, liikaa kulttuuria. Sällskapetissa on enemmän luettavaa kuin Götalands 
jämtlännigenissä. Sällskapet lukulaitelehdessä on kaikkien jämtlantilaisten tv-kanavien ohjelmatiedot 
sekä mainio Wordfeud ristisanatehtävä. Anders ja Annki ovat innokkaita ristikon täyttäjiä. Usein pytyllä 
istuessa he keksivät sanoja Wordfeud peliin, jossa vastustajana on tekoäly.  
Joskus he ostavat irtonumerona jämtlantilaisen kuukausilukulaitelehti Leendet, joita on myynnissä 
Velandan automaattikioskissa. Leendet lukulaitelehden perustaja oli Urban Alström, joka nimesi 
lukulaitteen vaimonsa mukaan. Leendet on moderni naisen nimi.  
 
Annki tapaa myös ostaa skandinaavisen juorulukulaitelehti 7dagar, jotta saisi tietää mitä tekee entinen 
mäkikotka Mats-Stefan Ryckén.  
Ryckén on ollut lukemattomia kertoja pikanaimisissa, kunnes juovuspäissään on riitaantunut.  
7dagar lukulaitelehdellä on yksinoikeus mäkikotkan edesottamuksiin. Hänellä on jopa luottotoimittaja.  
Skandinaavit ovat aivan hulluna Ryckénin perään, joka on aloittanut laulajanuran. Läpimurtohitit ovat 
muun muassa V-stil sekä Burfågel. Jälkimmäinen kertoo hänen vankilatuomiostansa, jonka sai 
vaimonsa pahoinpitelystä. Hän usein keikkailee Thaimaassa, jossa on skandinaavinen iskelmäbaari.  
 
Jessica lähtee kotiin heti kello yhdeksän uutisten jälkeen. Nians nyheterin jälkeen on Resultatrutan, 
joka ei Jessicaa kiinnosta, kun ei ole kiinnostunut urheilusta, siispä hän juo kupposen kahvijuomaa ja 
lähtee kotiin. Kahviannos siksi, ettei nukahtaisi autonrattiin, kun hän harvoin käyttää autopilottia.  
 
Eräänä lauantai-iltana, kun Jessica oli tavanomaiseen tapaan Vingvägenillä odottamassa 
kylpysaavivuoroa, niin hän joutilaana filmasi takkipuhelimen Photogram sovelluksella TV Jämtlandin 
ohjelmia tv-ruudun kautta, jotta jämtlantilaisuus leviäisi. Vanhempien nähden hän ei viitsi pelleillä 
takkipuhelimen kanssa koska he eivät oikein ymmärrä, että miksi pitää jatkuvasti räplätä 
takkipuhelimella. Vanhempien ollessa kylpysaavissa, on hyvä tilaisuus filmata pätkiä Photogrammin 
Storiesiin, jossa lyhyet filmaukset säilyvät vuorokauden, jonka jälkeen ne poistuvat bittiavaruuteen.  
Television kuvaamisen ohella hän tapaa filmata äidin viihderobottia.  
Heti, kun hän kuulee kodinhoitohuoneen oven avautuvan, niin hän lopettaa filmaamisen ja asettuu 
istumaan olohuoneen nurkassa olevaan nojatuoliin.  
Yleensä äiti tulee ensimmäisenä, kun tämä nopeammin kyllästyy kylpysaavissa istumiseen. Isä tapaa 
istua pitempään ja siemailla Power olutta.  
Kun isä on tullut olohuoneeseen, niin Jessica menee kylpemään. Kylpysaavi on ulkoterassilla, 
kodinhoitohuoneen ikkunan takana. Sinne mennään autotallin ja takavaraston kautta. Talvipakkasella 
saavissa on mukava istua mutta siitä noustessa kiireen vilkkaan mennään sisälle.  
 
Kylpysaavissa Jessica tapaa lueskella mainoslukulaite-esitteitä, jotka hän hakee varastonhyllystä. 
Sinne hän itse on varastoinut lukulaitteita, joita ei halua asunnolleen.  
Hän tapaa lueskella Kristianstadissa Jehovan todistajien antamaa viininpunaista lukulaitekirjaa; 
Kuinka voit elää paratiisissa maan päällä? Lukulaitetta Jessie ei uskalla ja ilkeä lukea vanhempien 
läsnä ollessa, kun he alkaisivat kiusoitella, että onko hän pamahtanut uskoon. Salaa kylpysaavissa on 
mukava tutkia tätä jehovalaisten aivopesujulkaisua. Jessica on paljastanut ainoastaan, että hän 
lueskelee kylpysaavissa matkalukulaite-esitteitä. Tähän isä ja äiti huvittuneena vastaavat, että 
kylpysaavissa lukeminen on saavin pyhäin häväistystä ja varmasti kylpysaavitonttu hermostuisi.  
Kylpemisen jälkeen Stenigit tapaavat juoda kylpysaavikahvit, jota Jessica kutsuu kollektiiviseksi 
fiikaksi. Anders tapaa vitsailla, että ihanko oikein kommunisti kahvit. 
Sitten loppuilta menee telkkarin ääressä istuessa.  
 
Lauantai-iltaisin yhteiseurooppalaisella TV2:lla on humoristinen visailuohjelma, News Leaks, jossa 
palkintona tapaa olla vaikka mitä hassua turskista makkaroihin. Newsleaksin jälkeen Stenigit katsovat 
suvun suoratoistopalvelusta Storgatan -sarjan ensimmäisten kausien jaksoja, joita he eivät ole 
pystyneet katsoa kanavakolareiden takia. Jessica on tilannut kyseiset jaksot ja laittanut videosivustolle 
omaan käyttöön.  
Kello 21 he katsovat TV Jämtlandista yhdeksän uutiset ja Lottoarvonnan. Kyllä Lottoarvonnan voisi 
katsoa myös kansalliselta sekä Länsi-Götanmaan kanavilta mutta ainahan on mukava kuunnella 
Lottorivin kotimurteella. Annkilla on vireillä kesto Lottorivi, joka kostuu perheenjäsenten 



syntymäajoista. Joskus on tullut pikku voittoja.  
 
Lottoarvonnan jälkeen Jessica juo vettä, kun takkipuhelimen askelmittari muistuttaa veden juonnista. 
Sitten hän hörppää piristekahvit ja lähtee kotiin nukkumaan.  
 
Anders innolla lueskelee vaimonsa ostamia juorulukulaitelehtiä, jotta pysyisi kärryllä mitä entinen 
mäkikotka, Mats-Stefan Ryckén oikein puuhaa. 
Silloin tällöin Anders vitsailee, että mäkikotka vetelee sähkötupakkaa naisten alla ihan kuin kaimansa 
Lillnysta. Heti vaimo alkaa hyssytellä, ettei vitsailusta tulisi lentävää lausetta ja sitten vahingossa 
lipsahtaisi Falkenbergissä käydessä, jolloin Polly pahoittaisi mielensä. Annki pelkää Pollya ei sillä, että 
tämä olisi väkivaltainen vaan veljen vaimo on tyypillinen mielensä pahoittaja.  
 
Yhä Polly Vässare-Lillnysta keikkailee. Häneltä ilmestyy silloin tällöin kappaleita, joista harva nousee 
listoille. Yhä radiokanavilla soi hänen esikoishittibiisinsä, Pojken med tennskor, sekä Vem uppfann 
kärleken. Kappaleet alkavat olla puhki soitettuja.  
Joka kerta, Jessica kuulee Pollyn biisejä, niin hän kiihottuu valtaisasti, kun mieleen tulee hehkeä Nisse 
Vässare, jonka kautta Nisse Johnson. Jälkimmäistä hän ei onnistu löytää netin sopukoista. Eniro on 
täynnä Nisse Johnsoneita eli on mahdoton tietää, kuka on se oikea Nisse. Jo Kristianstadissa asuu 
useita Nisse Johnsoneita.  
 
Joskus isä ja äiti ovat kehottaneet tytärtään katsoa Kivinen Areenaa, jossa tämän kaksoisolento 
Johanna ahkerasti tuottaa sisältöä, yhtä ahkerasti kuin Jessica tuottaa sisältöä Stenig Playhin.  
Kyllä Jessie niin mielellään tutustuisi Johannaan mutta se on vaikeaa, kun tämän nimestä tulee 
mieleen Johanne-vainaa.  
 
Anders ja Annki silloin tällöin chattailevat Antti ja Anna Kivisen kanssa. Kieli on englanti, kun Kiviset 
eivät osaa skandinaviaa eikä Annki ja Anders suomea. Äänipuhelua he eivät kehtaa aloittaa, kun 
häpeävät omaa puheääntään. Annki tapaa usein vitsailla, ettei hänellä ole oikeanlaista radioääntä. 
 
Februaarin puolivälissä Tvåstad helpossa aloitti muutaman päivän tutustumisvierailija, Micke Björsson, 
joka aloittaa hoivahallinnon sijaispankissa. Kun joku ohjaajista on sairaana tai vapaalla, niin silloin 
sijaispankista valitaan joku vapaana olevista sijaisista kyseiseen ryhmään.  
Jessica ihastui tähän ruskealyhyttukkaiseen nuoreen miekkoseen. Hänen mielestänsä Micke on 
suloisempi kuin Johan Jansson. Viime aikoina Johan on alkanut rupsahtaa ja värjännyt tukkansa 
kakan ruskeaksi. Kyllä Jessie yhä tykkää Janssonista, kun tämä on normaalirajoitteinen. Samasta 
syystä hän ihastui Mickeen.  
Mickellä on tapana ohi kulkiessaan kosketella Jessicaa, joka tuntuu ihanalta niin, että munasolu tahtoo 
irtoilla. Hän toivoo, että Micke pitempään kyhnyttäisi hartioista mutta valitettavasti näin ei käy.  
 
Muutaman kerran Jessicalla käy mielessä ravintolaryhmän Elliott, joka yhä työskentelee Tvåstadin 
kaupungintalon lounasravintolassa. Muutaman kerran Jessica on käynyt tervehtimässä Lenaa ja 
ravintolaryhmäläisiä. Hänellä on yhä lämpimiä tunteita Elliottia kohtaan, harmi vaan, kun tällä on 
kesakoita sekä tyttöystävä tai ainakin niin hän olettaa. Viime keväällä poskipusu kahakan aikana hän 
tunsi itsensä yksinäiseksi ja eräänä iltana tai oikeastaan keskiyöllä löysi Enirosta Elliottin 
puhelinnumeron ja pirautti tälle. Jessie huomasi Enirosta, että jätkä on näköjään muuttanut omaan 
asuntoon, Jaktstigenille.  
Puhelimessa, keskellä yötä, Jessica kysyi, että onko se ravintolan Elliott, johon poika vastasi unisena: 
”On keskiyö…” ja katkaisi puhelun.  
Ilmeisesti Elliott ei tunnistanut Jessican ääntä tai muuten olisi ehkä alkanut kujeilumielessä kehottaa 
alkaa laulaa niitä hassuja lastenrallatuksia, joita Jessie lauloi ravintolankeittiössä keväällä 3006. Ehkä 
jätkä olisi polttanut käämit, että hänet herätettiin kesken yöunien. Jessica ei osaa aavistaakaan mitä 
tuleman pitää ja kuinka paljon hän tulee olemaan Elliottin seurassa.  
 
Elliottilla on pitkä työmatka, kun on yhä ravintolaryhmässä, Göta joen itäpuolella. Hän käy töissä 
potkulaudalla. Niin voisi myös Jessica tehdä mutta silmälasirumban takia hän ei halua katsoa 
potkulautaansa rillien läpi. Kylläkin hän voisi potkitella ilman rillejä ja sitten Kraftverketin edustalla 
laittaa lasit päähänsä ja iltapäivällä päinvastoin. Ihan yhtä hyvä kävellä, kuten hän tapaa ajatella.  
 



Tiistaikävelyllä Jessica jutteli Micken kanssa niitä näitä. Häntä ilahdutti miehen kiinnostus Jämtlandin 
murretta kohtaan. Hän kyseli varsikseen, että mitä eri asiat ovat jämtlanniksi.   
 
Iltapäivällä Tvåstad helpon lukulaitelehtiryhmä kokoontui. Jessican iloksi Disa oli sairaana. Se vielä 
olisi puuttunut, jos se vallaton flirttiperse olisi ollut riehumassa, ajatteli Jessie. Disan tilalla oli Kaj 
Petterssonl Giovanni määräsi Jessican auttamaan Kajta etsimään netistä tietoa geenimutaation 
saanneista käärmeistä.  
Jessicalle muistui mieleen Kalmarissa näkemä kookas kyykäärme, josta hän kirjoitti pienen jutun Ögat 
Aviseniin. Hän istui pienen välimatkan päässä Kajn pyörätuolista eikä uskalla edes hipaista 
pyörätuolia.  
Jessica vierastaa Petterssonia koska häntä ärsyttää tämän itkunsekainen puhe ja hullunnauru. 
Ulkonäöltään jätkä on melko seksikäs, kiihottavan lihava, vaalea pystyyn kammattu siilikampaus sekä 
pulleat kiiltävät posket. Puhuessaan hänen läskimahansa pullistelee. 
Giovanni, Elin ja Lars kirjoittivat juttua leijulaudoista. Giovanni oli läsnä, ettei Lars alkaisi pelleillä. 
 
Keskiviikko oli Micken viimeinen tutustumispäivä Tvåstad helpossa ja seuraavaksi tutustuu talon 
muihin ryhmiin. Ehkä joku kaunis päivä hän palaisi takaisin, tai ainakin niin Jessica toivoo. Jokainen 
Micken kosketus lisää ihastusta. Jessican iho oikein huutaa kosketusta.  
 
Työtreenaaja, Kristoffer Tillgren, on Tvåstad helpossa vain perjantaisin, jolloin hän kastelee kukat sekä 
tekee pikku hommeleita. Hän on sopinut ohjaajien sekä Andy-Kalle Bohmin kanssa, että työskentelisi 
muutaman tunnin, sillä hän ei halua koko päivää homehtua omassa kämpässään.  
Kristoffer ei siedä Elgar-Maxia koska tämä tapaa usein jankuttaa, että haluaisi kahvitella töiden 
jälkeen. Kristoffer ei halua kahvitella naamavikaisen jätkän kanssa. Kun ei mene Elgar-Maximin 
mieliksi, niin silloin tämä alkaa itkeä pillittää ohjaajille, yleensä Androidille. Tuskin Giovanni jaksaisi 
kuunnella pillityksiä vaan hommaisi lähetteen psykologille.  
Heti kun Kristoffer astuu Tvåstad helpon ovesta sisälle, niin silloin Elgar-Maxim hyökkää kuin sika 
limppuun ja alkaa jankuttaa kahvittelusta. Totta kai tämä tuntuu ahdistavalta mutta Kristoffer on 
onnistunut pitää pokkansa. Hän ei halua kahvitella piipittävä-äänisen Elgar-Maximin kanssa julkisissa 
kahviloissa. Kotiin hän ei tietenkään halua päästää kaiken maailman tursakkeita. Mitä naapuritkin 
ajattelisivat, jos naamavikainen tursake alkaisi jammailla hänen luonansa, on Kristoffer monesti 
pohtinut.  
 
Eräänä perjantaina, kun hän tuli tavalliseen tapaan työpaikalle kastelemaan kukkia, niin tällä kertaa 
odotti inhottava yllätys; Elgar-Maxim oli järjestänyt yllätyspalaverin Andy-Kallen sekä ohjaajien kanssa. 
Heti kun Kristoffer oli tullut Tvåstad helpon eteiseen, niin silloin Elgar-Maxim veti hänet ohjaajien 
konttoriin.  
Konttorissa Elgar-Maxim alkoi tahallaan provosoida Kristofferia, jotta tämä menettäisi malttinsa.  
Tällä kertaa Elgar-Maxim onnistui, kun yhtäkkiä Kristoffer tarttui tätä rinnuksista ja sanoi kuivalla 
äänellä: ”Nyt sinä mulkero pidät turpasi kiinni tai muuten saat turpiin!” Elgar-Maxim alkoi itkeä pillittää, 
jolloin Andy-Kalle Bohm sanoi Kristofferille, että he juttelisivat kahden kesken esittelyhuoneessa.  
He menivät esittelyhuoneeseen, jossa Andy-Kalle antoi Kristofferille potkut, kun oli käyttäytynyt 
aggressiivisesti toimintarajoitteista henkilöä kohtaan, eikä suostunut kuuntelemaan Kristofferia, kun 
tämä yritti selittää mistä oli kysymys. Kristofferin on helppo irtisanoa, kun tätä ei virallisesti ole palkattu. 
Hän sai työtreenaajan paikan Work Officen kautta ja saa aktiviteettikorvausta. Hänellä on selkävaivoja 
eikä kykene tavalliseen työhön. Juuri selkävaivojen takia hänen hermonsa ovat riekaleina ja siinä 
sivussa Elgar-Maxim jankuttaa kahvittelusta. Esittelyhuoneessa Kristoffer oli hyvin lähellä antaa turpiin 
Andy-Kallelle, kun tämä ei suostunut kuuntelemaan totuutta. Hän tietää, ettei kannata uhkailla 
virkamiehiä koska monet heistä ovat auktoritaarisia byrokraatteja, jotka menisivät itkemään poliisille.  
 
Andy-Kallen oli pakko irtisanoa Tillgrenin työtreenaussopimuksen koska sopimukseen ei kuulu mitään 
vakuutuksia. Jos sattuisi jotain, niin silloin hänkin olisi kusessa. Tvåstad helpon työtreenaajat ovat 
olleet harmaata aluetta; ei täysin laittomasti eikä luvallisestikaan. Jos sattuisi onnettomuus, niin silloin 
hoivapäälliköt sekä Suner olisi kusessa, jolloin laajentumiset vaikeutuisivat.   
Kristoffer poistui Tvåstad helposta ovet paukkuen. Hän päätti, ettei enää koskaan astuisi jalallakaan 
Kraftverket taloon.  
 
Jessica kuuli robottihuoneeseen oven paukauksen ja meni käytävälle katsomaan mitä tapahtuu. Hän 
oli tavalliseen tapaan odottamassa Androidia, jotta tuotehinnastolukulaite saataisiin valmiiksi. 



Hän näki Elgar-Maximin pillittävässä. Giovanni lohdutti tätä ja Android levottomana juoksi edestakaisin 
eikä tiennyt mitä tehdä. Andy-Kalle sanoi ääneen, ettei näin pitäisi olla ja toivottavasti tilanne 
rauhoittuisi. Jessica kysyi, että mitä tapahtuu, johon Giovanni vastasi: ”Kristoffer oli säikytellyt Elgar-
Maximia ja sitten häipyi eikä se ole soveliasta.” Jessica sanoi, että täytyy olla jokin syy miksi Kristoffer 
oli säikytellyt Elgar-Maximia. Giovanni ei suostunut kertomaan sen enempää koska hänellä on 
vaitiolovelvollisuus. Jessica päätti tilanteen rauhoitettua kysyä Androidilta asian oikean laidan. Android 
luottaa Jessicaan niin paljon, että silloin tällöin kertoo Jessicalle luottamuksellisia asioita muista 
duunareista.  
 
Jessicaa otti pattiin, kun Giovanni lellittää Elgar-Maximia. Hänestä oli ihan oikein, kun Kristoffer oli 
säikäyttänyt tätä naamavikaista jätkää. Hän on varma, ettei syy ollut yksinomaan Kristofferin koska 
Elgar-Maximilla on paljon ärsyttäviä piirteitä sekä kyky provosoida.  
 
Muut duunarit istuivat lepohuoneessa katsoen perjantaifilmiä. Tällä kertaa he katsoivat Signe-Olgan 
valitsemaa Ulla Uselessbrook leffaa, joka oli Skurtis-vainaan ensimmäinen Uselessbrook-komedia.  
 
Daily Activity päällikkö Andy-Kalle Bohm päätti vaihtaa työtehtäviä koska kyllästyi päällikön virkaan. 
Hänelle oli viimeinen pisara tämä Tillgren-Elftonsson kahakka. Yläkerrassa olevaan konttoriin 
päästyään hän kysyi kollegaltaan Martin Perssonilta, jos tämä haluaisi tulla hänen seuraajaksensa. 
Martin suostui virkojen vaihtoon muutaman vuoden kuluttua. Väliaikaiseksi päälliköksi tulee Reynold 
Nordin, jonka nenänpää on usein valkoisenaan jostain jauheesta. 
Bohmista tulee konttoriavustaja. Ehkä myöhemmin hän voisi hakea muita työtehtäviä. Hoivahallinnon 
ylin päällikkö on Anders Hellman, jolla on yhteydet koulutusyhtiö Suneriin sekä kaupunginjohtajaan eli 
ollen linkkinä kunnan ja Sunerin välissä.  
 
Android ja Giovanni kutsuivat kaikki duunarit koolle, jotta voisi tiedottaa, ettei Kristoffer enää 
työskentele Tvåstad helpossa. Jessicasta oli harmi, kun Kristoffer poistui ovet paukkuen. Mies, joka on 
syksyn aikana puolustanut häntä, kun Abraham oli ollut hapan ja sitten tämän kuoleman jälkeen 
lohduttanut. Jessica oli mukamas surevinaan, ettei kukaan alkaisi epäillä.  
Kristofferin potkut ilahdutti Elftonssonia. Jessica on melko varma, että Elgar-Maxim oli tahallaan 
provosoinut Kristofferia, muttei voi tehdä asialle mitään. Häntä tekisi mieli tehdä Elgar-Maximille 
abrahamit mutta sitä hän ei kuitenkaan tee, sillä oikeastaan Tillgren-Elftonsson tapaus ei kuulu 
hänelle. Silti asia pistää vituttamaan. Jessica on päättänyt, ettei enää koskaan murhaisi ketään. 
Tappohommat hänen osaltaan saa jäädä. Abrahamin murha oli pakko tehdä, kun mulkero alkoi olla 
liikaa veloissa ja jatkuvasti pummasi kyytejä. Jessicasta tämä murha oli oikeutettua, ihan oikein 
narsisti paskiaiselle. Alkusyksystä hän oli oppinut mitä sana narsisti tarkoittaa. Tämän hän oli lukenut 
jämtlantilaisesta iltapäivälukulaitelehdestä. Silloin hän hiffasi, että kaikki narsistin tunnusmerkit sopivat 
hyvin Abrahamiin.  
 
Sunnuntai-iltapäivisin kello kolme Jessica lähtee Vingvägeniltä kotiin rauhoittumaan, kuten hän tapaa 
sanoa vanhemmilleen. Lähtiessä hän hörppää kupposen cappuccinoa. Hän tahtoo, että isä ja äiti 
juovat iltapäiväcappuccinot samaan aikaan, kollektiivisesti.  
Sitten hän ottaa pyykkikassin. Puhtaat vaatteet ovat Europower kantolaukussa. Laukun vetoketju 
alkaa reistailla, sillä laukku on jo monta vuotta vanha.  
Laukkua kantaessa hän ajattelee, että ihmiset voivat luulla hänen tulevan kuntosalilta. Silloin hänelle 
muistuu mieleen huumorirockbändi Durex Heavy Ge.  
Bändi levytti ahkerasti edellisellä vuosikymmenellä mutta tällä hetkellä uusia äänitteitä ei ole 
ilmestynyt.  
 
Tiistai-iltapäivällä Elgar-Maxim sai vapaata töistä, kun oli citykeskustan infopalaveri. Tämänkertainen 
kokous jäi Elftonssonin viimeiseksi. sillä puolueveljet ovat kyllästyneet hänen moraalisaarnoihinsa. 
Elgar-Maximin moralisointi on aina maksimaalisen pitkiä, jotka vievät aikaa muilta asioilta. Elgar-
Maximin ideat on tutkittu ja havaittu puutteellisiksi tai ristiriitaisiksi puolueen linjaan. Elftonssonia ei 
suoraan potkaistu ulos puolueesta vaan asetettiin poliittiseen karanteeniin. Tämä on hänelle suuri 
järkytys. Täysstoppi poliittisella uralla, ajatteli hän. 
Palaverin jälkeen, vähän ennen kello kolmea, Elgar-Maxim soitti itkukurkussa työpaikalle, kun tietää 
Androidin aina kuuntelevan hänen avautumisiansa. Silloin Android oli Tvåstad helpon keittiössä 
lukemassa ääneen Jessican kertomusta ja puhelun takia joutui keskeyttää lukemisen. Tämä ärsytti 
Jessicaa ja hienotunteisesti mieltään osoittaen huokaili, kuten hänellä on tapana tehdä, kun jokin asia 
ei mene hänen mielensä mukaan. 



Android lohdutti pillittävää Elftonssonia samalla, kun laittoi Jessican kertomuskansion kahvipöydälle. 
Kansio on täynnä Hjärtat fullt av vilja kertomuksia. Kun puhelu alkoi kestää ja kello lähestyä kolmea, 
niinpä Jessica otti kansion ja laittoi kirjanmerkiksi keltaisen muoviklemmarin ja sitten laittoi kansion 
kahvihuoneen seinähyllylle, joka on oviaukon oikealla puolella.   
Android lohdutti itkevää Elgar-Maximia, että sellaista on politiikka ja kehotti vaihtaa puoluetta. 
Seuraavissa vaaleissa äänestäisi jotain toista puoluetta. Android ei tietenkään ehdottanut 
vaihtoehtoista puoluetta, kun ohjaajien tulee olla neutraaleja. Hän itse kannattaa Workers Partya ja 
inhaa populistista sannskandinaver puoluetta, joka koko ajan lisää kannatusta ja syynä on Ghanan 
tukipaketit. Puoluejohtaja, Tina Klangilla on liian hyvä verbaalinen ilmaisukyky muiden puolueiden 
mielestä.  
 
Jessica kuiskasi Androidille: ”Hej då, nähdään huomenna!” ja poistui keittiöstä ja meni pukukaapilleen, 
josta otti päällystakin. Hänellä on jatkuvasti yllään takkipuhelin, johon tulee hyvin harvoin puheluita ja 
tekstiviestejä. Abrahamin eläessä tekstiviestejä tuli liikaa. Nyt hänestä tuntuu hyvältä, kun ei enää 
tarvitse kyyditä sinne tänne. Hänen yksinolotaitonsa alkaa parantua. Yhä hän unelmoi ihanasta 
jätkästä, mielellään normaalirajoitteinen.  
 
Seuraavana päivänä Elgar-Maxim ja Android kahdestaan keskustelivat ohjaajien konttorissa 
poliittisesta karanteenista ja politiikan kovuudesta.   
Kun vihdoinkin he olivat tulleet konttorista, niin Jessica päätti piristää Elgar-Maximin mieltä: ”Anna 
hevosen surra, koska sillä on isompi pää!”, jolloin Elftonsson alkoi nauraa makeasti. Sitten Jessie 
lisäsi: ”Nauraisitko, jos näkisit lehmän pyöräilemässä?”, jolloin Elgar-Maximilta pääsi räkänauru. 
Android kehui Jessicaa: ”Sinussa olisi ohjaajan ainesta!”, Giovanni vitsaili: ”Haha, Jessie on melkoinen 
professori!”  
 
Skandinaavinen citykeskustapuolueen vihatuin poliitikko on Patrik Öresson koska tämä on taitava 
takinkääntäjä. Patrik on Uno Goljat Kekkin oppipoika ja tapaa usein haikailla Unon aikoja. Hän pyrkii 
Skandinavian presidentiksi, vaikkei presidentillä ole mitään valtaa. Uno Goljat Kekk oli viimeinen 
presidentti, jolla oli paljon valtaa. Euroopan federaation osavaltioiden presidenteillä on vain 
seremoniallisia tehtäviä. Korkein päättäjä on senaattori mutta silti Patrik haluaisi Skandinavian 
presidentiksi. Siltä pallilta hän voisi kritisoida Global Unionia ja uutta yhteisvaluuttaa.  
Citykeskustapuolueen nykyjohto ei hyvällä katso Öressonin touhuja. Tilaisuuden tullen hänet 
erotettaisiin puolueesta. Myös senaattori, Mats Gammelsson on joutunut kansan silmissä huonoon 
valoon naisseikkailujen takia. Puoluejohdon mielestä Gammelsson on parempi kuin Öresson, koska 
tämä suhtautuu myönteisesti Global Unioniin. 
 
Skandinavian presidentin valtaa karsittiin Magnus Birkan aikaan, kun hänen edeltäjänsä, Uno Goljat 
Kekkillä oli liikaa valtaa, jota tämä myös käytti, jopa syrjäytti vaalit. Siitä tuli nuhteita federaation 
presidentiltä, jolla on yhä paljon valtaa, muttei kuitenkaan niin paljon kuin liittovaltion pääministerillä.  
2980 Uno sairastui dementiaan ja joutui eroamaan. Lääkärit auttoivat häntä jättää eroanomuksen 
Skandinavian senaatille. Erottuaan virasta Uno tapasi vitsailla sairasvuoteelta, että minä olin 
diktaattori, joka ei kaikkia naurata. Nyt hänen oppipoikansa, Patrik Öresson haaveilee Skandinavian 
diktaattorin virasta.  
Unolla oli hyvät suhteet USA:n silloiseen presidentti, Ulrika Kechoon ja sen vuoksi Öressonia 
haukutaan netin keskustelupalstoilla Amerikan trolliksi.  
 
Lukemattomia kertoja Elgar-Maxim on pillittänyt vanhemmilleen, että hänen poliittinen uransa on 
mennyttä. Isä ja äiti lohduttavat poikaansa, että kauan sitten eräs suvunjäsenistä koki vastaavaa, kun 
puolueeseen oli tullut mystinen sähköpostiviesti, jossa tätä oli mustamaalattu.  
Tämä lukee Elftonssonien sukublogissa. Isä ja äiti kehottivat poikaansa keskittymään työntekoon, ja 
kesälomilla voisi auttaa Marty-setää keksintöjensä parissa. Marty on lopettanut aikakoneprojektin 
koska Kurt Passare vei tietotaidon mennessään hautaan. Marty ei tiedä, että aikakone on jo keksitty.  
 
Toinen Aprillia, torstaina, on Abraham-vainaan syntymäpäivä. Silloin Tvåstad helpossa sytytettiin 
hänen muistollensa kynttilä. Jessica itse mielessään ajatteli mulkeron negatiivistä puolta, ettei vain 
omatunto pukkaisi soimaan. Siinä hän onnistuu hyvin, kun hänellä ei ole paljon positiivisia ajatuksia 
Waliczekin hulttiovainaasta, kuten hän itse mielessään ajatteli samalla, kun työkaverit istuivat hiljaa 
Tvåstad helpon keittiössä.  
Jessica päätti, että tästä lähtien joka vuosi toinen Aprillia ottaisi vapaaksi jollain verukkeella, ettei 
kuulisi mulkerovainaasta. Hän toivoo hartaasti pääsevänsä takaisin informationsserviceen. Silloin 



parhaiden voisi unohtaa Abrahamin.  
Kun hän kuulee radiosta Abraham Abreusta sekä Abraham Bosta, niin silloin Jessie yrittää ajatella 
Raamatun Abrahamia. Abreu on Bota parempi laulaja, jonka esiintymiskieli on englanti, kun taas 
Bosjö, taiteilijanimeltään Bo, laulaa lapsellisella äänellä ylitaiteellisia kappaleita.  
 
Madelene Bergander on muuttanut elatuskotiin Varaan. Hän on alkanut katsella jätkiä sillä silmällä. 
Hänkin on kyllästynyt toimintarajoitteisiin. Maddesta tuntuu hyvältä, kun on päässyt eroon 
Abrahamista. Häpytatuoinnin hän on poistattanut. Poistatuksen kustansi hänen elatusisänsä Kicke.  
Joskus Madelene on pohtinut, että minne joutui Abrahamin munasormus, ilmeisesti murhaaja on sen 
pöllinyt, kun poliisi ei sitä ole antanut Abrahamin vanhemmille tai hänelle.  
 
Aprillin lopulla Giovanni, Jessica ja Lars kävivät apuvälinemessuilla Gothenburgissa. Muut työkaverit 
eivät olleet mukana sillä se olisi käynyt Sunerille ja hoivahallinnolle liian kalliiksi, vaikka messu oli 
ilmainen mutta sinne matkustaminen olisi tullut kalliiksi.  
 
Parhaillaan on menossa finanssikriisi, joka alkoi Venäjältä, jossa pankit olivat antaneet talolainoja liian 
leväperäisesti. Finanssikriisi levisi pankkien välityksellä Australian kautta Afrikan Ghanaan, jossa se 
paheni Ghanan hallituksen tilastojen kaunistelun takia. Ghanan valtionvelka kaksinkertaistui, kun 
global valuutta syrjäytti afrot.  
Ghanan populistipuolue Golden Nazis vaatii afroa takaisin mutta elinkeinoelämä on sitä vastaan koska 
silloinhan tulisi lisämaksuja eikä olisi järkevää soutaa ja huopaa.  
 
Daily Activity ryhmissä pehmeäleipä korvataan näkkileivällä ja mehu korvataan hanavedellä.   
Tämä säästökuuri ärsyttää Jessicaa. Aamuisin hän ostaa Café Sunerista ihania kerrosvoileipiä, jotka 
Fix Team on leiponut. Ei ole vara leipoa niin paljon, että niitä riittäisi jokaiseen ryhmään.  
Joka kerta, kun Jessica menee aulakahvilaan, niin hänen silmänsä alkaa loistaa, kun näkee kauniin 
Jerkerin ja suklaaruskeasilmäisen Bjarnen. Kun hänen katseensa osuu Winstoniin, niin väkisinkin 
oksennuspallo pyrkii suuhun.  
 
Tvåstad helpossa päätettiin, että messuilla käytäisiin pienellä porukalla. Ne, jotka jäivät työpaikalle, 
voivat lukea messukuulumisia lukulaitteilta, jotka Giovanni ja Jessica lupasivat ottaa mukaan. Jessica 
on innokas lukulaite-esitteiden kerääjä ja osaa erotella jyvät akanoista.  
 
Andreas-Karl olisi halunnut lähteä mukaan mutta toisaalta hänhän kävi samalla messulla vuonna 3007 
mutta Giovanni ei vielä ole käynyt apuvälinemessuilla. Jessica toivoi turhaan, jos Johan Jansson olisi 
lähtenyt mukaan. Johanilla on uusia työtehtäviä ja valmistelee uuden lyhytaikaiskodin perustamista 
keskustaan ja sitten aikoo keskittyä lukulaitteiden sovellusten kehitystyöhön.  
Lyhytaikaiskodissa tulee asumaan toimintarajoitteisia lapsia, jotta heidän vanhempansa saisivat 
levätä.  
 
Jessica ja Lars menivät Giovannin Toyota OSX henkilöautolla. Jessica istui apumiehen paikalla ja 
löysi hanskalokerosta erittäin hyvän musiikki-USB-kalikan täynnä Anna Bandin kappaleita. Totta kai se 
piti laittaa soimaan. Viime kesällä Jessica kuuli Madeleneltä, että Anna Band asuu Lilla Edetissä. 
Oikeastaan sen arvaakin, sillä hänen Annan läpimurtohitissä, Hed, lauletaan samannimisestä 
kaupunginosasta, joka on Göta joen länsipuolella. Kappaleessa hän laulaa, että koiraa ulkoiluttaessa 
kiipeää kukkulalle ja katsoo uinuvaa Lilla Edetin Hediä ja muistelee kun nuorena pimuna oli 
potkulautajengissä potkinut katulyhtyjä sammuksiin. 
Jessica istui etupenkillä, kun ei halua istua tursake Larsin vieressä, joka saattaa mennä taskuille.  
 
Messuilla oli myös Karl-Mosse opasrobottinsa kanssa. Hän meni sinne invataksilla koska käyttää 
tukenaan motorisoitua rollaattoria, joka ei olisi mahtunut Giovannin autoon. Kyllä hän pärjäisi ilman 
tukeakin mutta joskus hänen aivonsa voi väsyä kannattamaan jalkoja, jolloin ne alkavat villisti vispata. 
 
Messu oli messukeskus Scandifairin tiloissa, joka sijaitsee Hisingenin kaupunginosassa, ihan 
kivenheiton päässä Kanonbackenin huvipuistosta.  
Messukeskuksen tiloissa on Restaurant Eriksberg, jossa Jessica söi viimeksi jouluna 3002 entisten 
työkavereiden seurassa. Tällä kertaa ruoka piti maksaa omasta pussista. Viimeksi kaikki meni kunnan 
piikkiin.  
Jessican oli aivan pakko hieman leuhkia, että vuosikymmenen alussa oli syönyt täällä kunnan laskuun. 
Giovanni naurahti, että niinhän tekee kaikki professorit.  



 
Giovannin aloittaessa Tvåstad helpossa hänellä oli töissä mukana musta salkku, jota Jessie leikillään 
kutsui lääkärinlaukuksi. Sitten hän vaihtoi salkun olkalaukkuun ja vitsaili Jessicalle, että oli pakko 
vaihtaa laukkua, kun häntä kiusattiin. Hän leikillään lisäsi, että pitänee keskustella ammattiliiton 
kanssa työpaikkakiusaamisesta. Jessica ja Giovanni kuuluvat samaan ammattiliittoon. Jessicalle siitä 
ei ole mitään hyötyä mutta saahan hän muutaman kerran vuodessa ilmaisen ammattiliiton 
lukulaitejäsenlehden.  
 
Ravintola Eriksbergin ruokalistalla oli höystettyä riekkoa geenimanipuloitujen lohkoperunoiden kera. 
Lars kitisi, että hän haluaisi mieluummin syödä hampurilaisen messuhallissa mutta Giovanni ja Jessica 
eivät halunneet syödä pikaruokaa. 
 
Messuilla neuroosiyhdistyksen esittelypisteessä halukkaat saivat 50 sentillä hennatatuoinnin 
takapuolen kannikkaan. Lars innostui tatuoinnista ja antoi hennataiteilijan piirtää koko kannikan 
peittävän leppäkertun kuvan, joka on yhdistyksen logo. 
Pois lähtiessä häntä alkoi kaduttaa leppäkerttu tatuointi ja meni yhdistyksen esittelypisteeseen 
kysymään, että olisiko mahdollista poistaa kuvio. Tatuointiteknikko suostui poistamaan. 
Sitten hän halusi kannikan sijasta leppäkerttu maalauksen poskeensa. Tämä ärsytti Giovannia, kun 
parkkiaika alkoi mennä umpeen. Auto oli pysäköity vieressä olevaan pysäköintitaloon. Tietenkin 
lukeneena miehenä Giovanni pystyi hillitsemään tunteensa.  
Jessicalla kävi mielessä, jos pyytäisi hennatatuoijaa kirjoittamaan navan viereen serkkupoikien nimet, 
muttei kuitenkaan kehdannut moiseen. Silloin Vingvägenillä käydessä olisi vaikeuksia kylpysaavissa, 
kun koko ajan pitäisi ajatella, ettei isä ja äiti näkisi hennatatuointia. Muuten serkkupoikien nimet 
kiihottaisivat mukavasti, kuten Jessica ajatteli samalla, kun odotti ohjaajan kanssa Larsia.  
 
Perillä Tvåstadissa Giovanni päästi Jessican Kundtorgetille, kun ei kehdannut ajaa Älvåsvägenille. 
Silloin olisi tullut turha mutka. Torilta Jessicalla ei ole pitkästi kotiin.   
Giovanni kyyditsi Larsin ihan kotiovelle Brålandaan, kun tätä ei pidä jättää yksin kaupungille. Kun hän 
oli päästänyt Larsin kotiovelle, niin hän ajoi mutkan Uddevallan kanavalla ja katseli paikkoja ja ajatteli, 
että jossain täällä Abraham murhattiin. Tarkkaa paikkaa hän ei tiedä. 
 
Torilta Jessica meni kauppakeskus Yumbo Centeriin, kun siellä ei pitkään aikaan ole tullut käytyä. 
Keskellä kauppakeskusta on vanhakunnon Biltema, jonka vieressä on Jysk vuodevarasto sekä Lidl 
Market, Tvåstadin ainoa Lidl. Lidl Marketin vieressä on Bilteman pääkilpailija, Motonet. 
Jessica huomasi uuden parfyymikaupan nimeltä Europa. Hän kävi katsomassa, jos siellä olisi halpoja 
hajuvesiä. Hän näki sähköhajuista partavettä merkkiä Nissing, muttei tietenkään ostanut, kun ei ole 
partaakaan. Ehkä voisi antaa partaveden jollekin ihanalle jätkälle, ehkä Mirolle, muttei kehdannut, kun 
ei ole varma, kuinka serkkupoika reagoisi lahjukseen. Ehkä tämä kokisi partaveden flirttinä, ajatteli 
Jessica. Häntä kiihottaa partaveden nimi, kun Nissing muistuttaa Nisseä. Ehkä voisi ostaa ja lähettää 
partaveden Nisse Vässarelle. Sen hän saattaisi tehdä, jos olisi varma, ettei Polly saisi tietää. 
Oikeastaan mitä partavesiasiat Pollylle kuuluisi, ajatteli Jessica samalla, kun poistui parfymeria 
Europasta. Sitten hän tunsi pikkunälän ja poikkesi ruokaravintola, Skansenissa syömässä 
hampurilaislautasen. Ruokajuomaksi hän valitsi Sangria viiniä.  
Syönnin jälkeen täydellä mahalla hän meni kotiin. Tavalliseen tapaan hän käveli Sofia Erikssonin 
puiston läpi.  
 
 
 
Seuraava päivä oli perjantai. Ensimmäisellä kahvitauolla tutkittiin Jessican ja Giovannin keräämiä 
messuesitteitä ja lukulaite-esitteitä.  
 
Kahvitauon jälkeen, kello kymmenen aamupäivällä, Tvåstad helpon duunarit siirtyivät Café Suneriin 
kuuntelemaan gospelyhtye Sister-Circlen esiintymistä. Sofia Eriksson säätiö tarjosi kahvit ja 
pikkupurtavaa ihan vain kevään kunniaksi. Tämä on jokakeväinen perinne.  
 
Sofia Eriksson säätiöön on liitetty vieläkin vanhempi Britta Lundqvist säätiö, joka omistaa 
asumisoikeusasuntoja ympäri kaupunkia. Sofia Eriksson säätiö on muodostettu kunnioittamaan 
muinaista sosiaalikasvattajaa, joka oli innolla kehittänyt Trollredania, joka on Tvåstad helpon edeltäjä.  
 
Ennen hoivareformia gospelyhtye tapasi esiintyä hoitolukion Café Solblommanissa, joka oli Café 



Sunerin edeltäjä. Solblomman on ollut monessa paikassa. Alun perin tämä mainio aulakahvila oli 
Tallbackenin dementia-asuntolan aulassa, kunnes sieltä poistettiin kaikki Daily Activity ryhmät. Silloin 
kahvila muutti entisen NÄL:in tiloihin, jossa on hoitolukio sekä maahanmuuttajien kielikurssi.  
 
Sister-Circle yhtyeessä on mukana Abrahamin pikkuveli Sixten sekä Lars Vennersten. Jessica yrittää 
unohtaa Sixten Waliczekin ulkonäön mutta se on vaikeaa, kun tällä on Downin syndrooma. Sinänsä 
Jessicalla ei ole mitään Sixteniä kohtaan.  
Yhtyeessä laulaa myös Carlo Dahlsten, Ann Ryrhedin avopuoliso. Carlo asuu samassa talossa kuin 
Jessie mutta viereisessä rapussa.  
Carlo on töissä Nöjespatrullen ryhmässä. Hän on hyvin lihava kaksoisleukoineen. Ehkä läskimahan 
ansiosta ukolla on oopperalaulajan ääni. 
 
Gospelyhtyeessä ei ole moneen vuoteen ollut mukana Jessican yläasteen aikaiset idolit, Mats ja 
Moses. Matsista Jessica ei ole kuullut mitään mutta Moseksen hän on tavannut viimeksi 
vuosikymmenen alussa, informationsservicessä, jolloin tämä oli tullut tervehtimään Olgaa.  
Silloin Jessica huomasi, ettei jätkä enää tunnu kantavan kaunoja häntä kohtaan eli aika on parantanut 
haavat. Jessicakaan ei enää tunne tunteita Mosesta kohtaan ja toiseksi tämä on pikku Monian isä ja 
asuu perheineen Hjärtumissa, Intaganin eteläpuolella. Siellä asuu myös Giovanni, muttei tunne Moses 
Lindhiä.  
 
Sister-Circle ei ole mikään kaksinen bändi eikä laulutaito olekaan pääasia vaan tarjota 
toimintarajoitteisille mielekästä puuhaa. Yhtyeen motto onkin; kaikki osaa laulaa ja soittaa eikä sovellu 
Idols tuomareille, kuten Jessica ajattelee samalla, kun kuuntelee gospelkappaleita sekä kevätlauluja.  
Yhtyeen juuret ovat muinaisessa Syskonringen kuorossa, nimeä on kansainvälistetty sekä kuorosta on 
tehty gospelyhtye. 
 
Bändin vetäjänä toimii tätä nykyään entinen musiikkipedagogi, Hanna Svensson.  
Hanna soitti syntetisaattorilla ja välillä lausui muutaman kevätrunon. Jessica hiffasi, että sehän on 
musiikkipedagogi ja vatuloi huvittuneena, että muistaisiko hän Hammerbjergin härskin hassun 
kappaleen, jonka tämä pysäytti silloin 2985 syksyllä. Jessica ei koskaan unohda ja tämäkin tapahtuma 
on aikoja sitten päässyt mukaan hänen kertomuksiinsa.  
 
Samalla kun kuunneltiin gospel- ja kevätlauluja, niin Café Sunerin tiskiltä sai hakea ilmaiseksi 
pikkuleipiä ja kupin kahvia, teetä tai mehua. Kaiken tämän tarjosi Sofia Eriksson-Lundqvist säätiö. 
Kaksoissäätiön saldo ei koskaan lopu. 
Kahvilaan oli kokoontunut paljon porukkaa, jotka olivat lähinnä Kraftverket-talolta.  
Jessica huomasi ensimmäisen kerran aurinkopaneeliyksikön päällikkö, Elias Ruuskasen, jolla on yhtä 
komeat ruskeat silmät kuin Bjarnella mutta Elias on keski-ikäinen eli Jessican mielestä parasta ennen 
päiväys on umpeutunut. Muutaman vuoden kuluttua hän itse tulee keski-ikään mutta silloin ikä 
muuttuu hänen mielestänsä ylemmäksi teini-iäksi.  
Jessica vatuloi, että mistähän löytäisi normaalirajoitteisen eurokarjun samalla, kun salaa ihaili 
nuorekkaan näköistä Eliasta. 
 
Jessica filmasi pätkän takkipuhelimen multimediakameralla ja totta kai oli suoralähetys Stenig Playssä. 
Tämäkin filmaus tallentui suvun elävään arkistoon.  
 
Filmauksen aikana hänen povitaskustaan tipahti tyhjä punainen silmälasikotelo kahvilan 
marmorilattialle. Karl-Mosse, joka istui hänen vieressänsä, nosti kotelon pöydälle. Tämä ele kiihotti 
Jessicaa, vaikka kyseessä oli ihan tavallinen auttaminen. Jessie on herkkä seksuaalinen henkilö mutta 
harmi vaan, kun on ollut yhdynnässä yhden ainoan kerran, jolloin salainen lapsi sai alkunsa.  
Hänellä on aina silmälasikotelo povitaskussaan koska vähän ennen Kraftverket-taloon astumista hän 
laittaa rillit päähänsä ja iltapäivällä talosta ulos astuessa sujauttaa ne koteloon.  
 
Tunnin kuluttua, kello yksitoista, kevätjuhla päättyi ja oli aika siirtyä takaisin ryhmiin valmistautumaan 
ruokailuun. Jessica meni tavalliseen tapaansa kotiin syömään. Vähän ennen kello 13 hän palaa 
takaisin työpaikalle. Takaisin paluu ei ole minuutilleen, sillä työpaikkahan on päivätoimintaryhmä eikä 
siellä ole mitään kellokallea.  
Jessica pohtii, jos alkaisi syömään Café Sunerissa, jotta tutustuisi paremmin kahvilan jätkiin, Jerkeriin 
ja Bjarneen. Winstonista ei ole väliä, kuten hän ajattelee.  
 



Sunnuntai-iltapäivällä, Vingvägeniltä kotiin mennessä Jessica päätti poiketa Choice Housessa 
katsomassa, jos olisi uutuuksia.  
Kesällä hän oli hieman pikaihastunut nuoreen siilitukkaiseen Choice Housen kassateknikkoon, jonka 
rintakyltistä hän näki kiihottavan nimen; Johan. Hän kiihottuu kaikista sen nimisistä jätkistä.  
Hän antoi tälle tuntemattomalle Johanille käyntikorttinsa, jonka oli tehnyt töissä Abrahamin kanssa 
harjoitusmielessä. Jessican harmiksi Johan ei ottanut yhteyttä. Vaikuttaa siltä, että tälläkin jätkällä on 
jo lesbon perhana tyttöystävänä, kuten hän on lukemattomia kertoja vatuloinut.  
Sen jälkeen hän ei ole tavannut Johania kaupan kassa-automaatilla. Ilmeisesti jätkä oli kesätyöläinen.  
Kassalta hän tapaa ottaa ensi viikon Choice House paperisen mainoslehtisen, jotta voisi kotona 
kaikessa rauhassa tutustua ensi viikon tarjontaan. Joskus kaupassa on jämtlantilaiset viikot. Silloin on 
paljon jämtlantilaisia elintarvikkeita kuten ihanaa rosvopaistia, sinappikinkkua sekä Uthållig pastilleja.  
 
Eräänä päivänä Android keskusteli Fix Teamin Bertil Anderssonin kanssa työasioista ja sitten Android 
kehui Jessicaa, kun tämä osaa hienosti ohjelmoida avustajarobotteja mutta harmi vaan, kun nainen ei 
ole kovin hyvä tekoäly algoritmeissa. Android itsekään ei ole mikään tekoälyekspertti.  
Bertil, gamle Berra, kuten häntä joskus kutsutaan, sanoi: ”Fix Teamissä tarvittaisiin uutteraa duunaria 
ja kysyi, jos Jessica haluaisi auttaa muutamana päivänä viikossa?” Android lupasi kysyä asiaa 
Jessicalta. Niin hän tekikin. Hän perusteli, että auttaminen olisi samanlainen vierastyöskentely kuin 
silloin 3006 kaupungintalon lounasravintolassa. Aluksi Jessica oli epäileväinen koska Abraham on 
kertonut paljon kauhutarinoita entisestä työpaikastaan, että siellä puututtaisiin jokaiseen yksityisasiaan 
ja joutuu siivoamaan suuret lattia-alat. Tähän Android naurahti: ”Tuskin Fix Team olisi noin kamala 
paikka vaan taitaa asia olla niin, että Waliczek liioitteli eikä niin vähääkään, tiedäthän sen järjen 
juoksun?”, Jessica nyökkäsi hyväksyvästi.  
Jessica päätti kokeilla Fix Team työskentelyä, jotta olisi lähempänä kahvilan jätkiä sekä ajatuksista 
poistuisi mulkerovainaa, kuten hän itse mielessään ajatteli.  
Hän ajatteli, että kuka ties hän saisi ylennyksen ja saisi oikean ansiopalkkauksen Kraftverketin 
ylimmäisestä kerroksesta. Häntä hieman on alkanut kiinnostaa Sunerin aurinkopaneeliyksikkö mutta 
hirvittää jos siellä vaadittaisiin rätinkipäätä. Siellä saisi ihailla Elias Ruuskasta, joka on Suner 
Tvåstadin ylin päällikkö. Hänen alapuolellansa on aurinkopaneelipäällikkö, Dennis Asp.  
Eliaksen isä, Pentti Ruuskanen, asuu Tampereen Virtauksessa. Hänellä on yksi sisko, 
ruskeatukkainen Elina. Ellu johtaa Sunerin tytäryhtiö, Elateria avomiehensä Laurin kanssa Tampereen 
Virtauksessa. Elinalla ja Laurilla on suunnitelmissa laajentaa Elaterin toimintaa Tvåstadiin ja 
Vänercityyn.  
 
Jessicaa kiehtoisi myös hoivahallinto koska siellähän työskentelee hehkeä Johan Jansson. Viime 
aikoina hän on huomannut kauhukseen, että Jansson on värjännyt vaalean siilikampauksensa kakan 
ruskeaksi, kuten hän tapaa itse mielessään päivitellä. 
 
Vappuaattona Jessica käväisi seurusteluravintola Nya Apotekissa koska sieltä Radio West radioi 
suoraa vappuhenkistä hupailuohjelmaa Jämtlandin murteella. Juontajina oli kaksi keski-ikäistä miestä; 
Raul ja Allan, jotka sytyttivät minikokon, joka osoittautui valolampuksi. Radiokuuntelijat olettivat, että 
minikokko olisi mahtavampi. Ravintolassa esiintyi Länsi-Götanmaan jämtlantilainen muusikkolaulaja 
Julia Sökbäck sekä stand up koomikko Inger Hologramson. 
 
 
Heti kun Jessica oli kuullut Hologramssonin etunimen, niin silloin hän oli lähellä örähtää mutta onneksi 
pystyi pitämään örinät mahassa. Ehkä örähdys olisi kuulunut radiossa ja sitten vanhemmat olisivat 
kuulleet ja tunnistaneet liiankin tutun örinä-äänen. Tosin moneen vuoteen he eivät ole kuulleet tyttären 
örinöitä. He hädin tuskin uskaltavat huokaista helpotuksesta, kun aikaisemmin joka kerta on tullut 
yllätyspommi, kun ovat luulleet tyttären naisistuneen.  
Jessicaa vituttaa, kun ihmisillä on tällaisia paskanimiä. Pitäisi tehdä abrahamit kaikille Ingereille mutta 
sellainen operaatio olisi aivan liian riskialtis ja ennen kaikkea mahdoton tehtävä, ajatteli hän samalla, 
kun istui Nya Apoteketin massiivisella sohvalla. Edessä on yksinkertainen ruokapöytä. Hän joi 
ainoastaan German Colaa.  
 
Jessica ei tiedä, että tässä samassa ravintolassa tapaa usein istua naapurinmies Magnum. Tällä 
kertaa hän ei ollut läsnä koska nyt oli jämtlantilainen radioilta. Magnum on kantalänsi-götanmaalainen. 
Paikalla oli kuitenkin hänen kapakkakaverinsa, novellikirjailija Bensund sekä pastori Nerbo, joita 
Jessica ei tunne. Miehet istuivat sarkofagin ääressä juoden jaloviinaa.   
 



Jessica kertoi radiojuontajille toivomuksen radiolähetyksistä, että olisi kiva, jos olisi enemmän 
toivekonsertteja. Juontajat paljastivat suorassa lähetyksessä, että muutaman viikon kuluttua 
lauantaina alkaa uusi toiveohjelma, Oily Oilers. Radio Westissä ei ole vuosiin ollut Jämtlandin kielisiä 
toive- ja onnitteluohjelmia.  
 
Baarimikko, Staffan Ödemarker, on usein puheliaalla tuulella, varsinkin kun paikalla on kantaporukka 
Johansson, Bensund ja Nerbo. Nyt oli vain kaksi viimeksi mainittua. Magnumilla on useimmiten 
parhaimmat jutut, sillä hänhän on yksityiskyttä.  
 
Jessica istahti hetkeksi sarkofagin ääreen ja tilasi lisää German Colaa ilman jaloviinaterästystä koska 
hän on autolla liikenteessä eikä ole tottunut juomaan viinaa julkisilla paikoilla. Näin hänet on 
kasvatettu. Ainoastaan isän ja äidin luona sekä yksin kotona hän tapaa silloin tällöin ottaa Forsöra 
snapsit. Forsöra lakritsavodka on käynyt vähiin Abraham-vainaan takia. Kesällä, jos Jessica kävisi 
risteilyllä, niin hän ostaisi lisää suosikki viinaansa.  
 
Radiolähetyksen jälkeen Jessica meni kanavasaareke Spikölle katsomaan, kun kaupunki sytyttää 
suuren vappukokon. Väenvilinässä hän näki Kaj Petterssonin ja Pia-Annien. Jessica ei kehdannut 
mennä juttusille, kun töissäkin kuulee Kajn itkunsekaista puheääntä.  
 
Eräänä torstaiaamuna Jessica ja Andreas-Karl kävivät tutustumiskäynnillä Fix Teamin puolella. Bertil 
otti lämpimästi Jessican vastaan ja kertoi juurta jaksaen ryhmän työtehtävistä, että he pesevät 
kahvilan esiliinoja, Tallbackenin dementia-asuntolan asukkaiden pyykkiä sekä leipovat aulakahvilaan 
sekä dementia-asuntolaan. Lisäksi Fix Team leipoo hoitolukion kahvilaan.  
Berra kertoi myös, että Fix Teamin juuret ovat muinaisessa Fixargruppenissä, joka oli Tallbackenilla. 
Jos silloin ryhmä teki yhteistyötä Café Solblommanin kanssa.  
 
Kerran viikossa Transportgruppen kuljettaa dementia-asuntolan pyykkejä. Fix Teamin osallistujat 
vievät kävellen leivonnaisia hoitolukion kahvilaan, kun sinne ei ole pitkästi, Björndalenin ja Lärketorpin 
takana. Samalla saa liikuntaa ja raitista ilmaa, sillä monella on liikakiloja.  
Tutustumisvierailun aikana Fix Teamin duunarit olivat kävelyllä. Ryhmän suuressa salissa oli Bertilin, 
Androidin ja Jessican lisäksi vain yksi duunari, tukevahko kaksoisleukainen Karlo Andersson, jolta 
puuttuu yksi etuhammas. Jessica ajatteli itsemielessään, että jätkällä olisi mainio piipun paikka.  
 
Karlo oli prässäämässä dementia-asuntolan pyykkejä pienellä silityslaudan kokoisella pyykkiprässillä.  
Jonkin ajan kuluttua Karlo kysyi Jessicalta, että kuinka tämä aikoo lounastaa, että tarvitseeko hän 
lounasseteleitä ravintola Vårvikiin, jossa suurin osa Fix Teamin ja kahvilan duunareista käy 
lounastamassa. Lounassetelit veloitetaan suoraan habilitointi korvauksesta. Jessica vastasi, että hän 
syö kotona, jotta saisi habilitointi korvauksen rahana.  
Hän vierastaa kyseistä ravintolaa koska Anvar ja Android ovat liikaa vitsailleet pihveistä heti, kun 
tiistaikävelyllä on kävelty ravintolan ohitse. Tästä Jessicalle tulee mieleen Biffin perhe.  
Kyllä joku kerta voisi syödä kyseisessä ravitsemusliikkeessä, kun kuulemma kahvilan jätkät siellä 
aterioivat, ajatteli Jessica. Hän päätti myös, että joku päivä voisi ottaa valmisruuan mukaan töihin ja 
lämmittää sen mikrossa.  
 
 
Karlon huomaivaisuus teki vaikutuksen Jessicaan ja Androidiin. Erityisesti Jessie kiintyi tähän lihavaan 
nuoreen mieheen, jolla on seksikkään pyöreät huulet ja ihana pornoääni. Lisäksi jätkällä on seksikäs 
kaksoisleuka, ainakin Jessican mielestä.  
 
Päätettiin että Jessica auttaisi Fix Teamissä kesälomiin saakka kaksi päivää viikossa, muttei lyhyinä 
torstaisin, jotka ovat hänelle lohtu Daily Activityssä olemisesta. Jos hän saisi isompaa liksaa, niin 
silloin saattaisi olla pitempään töissä. Yhä hän kaipaa takaisin informationsserviceen.  
 
Kevään aikana Jessican vasempaan käsivarteen iski inhottava lihastulehdus. Kun pitemmän aikaa on 
istunut aloillaan, niin kättä alkaa jomottaa. 
Junin alussa hän kävi Sofia Erikssonin terveyskeskuksella näyttämässä kättään, jolloin sairaanhoitaja 
kehotti ottaa kolmesti päivässä tulehdusta poistavaa Burana IQ tabletin.  
Tämä lievitti jomotusta mutta vain tabletin vaikutuksen ajaksi.  
 



Fix Teamissä vanha Berra hieroi Jessican selkää ryhmän konttorin nurkassa olevalla hierontapenkillä. 
Hierontapenkki on ahkerassa käytössä. Bertil hieroo kaikkia, joilla on selkä, käsivarsi tai niskavaivoja. 
Hän opettaa duunareille hieromisen aakkoset.  
Hieronnan ajaksi Jessica joutui riisua paidan. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun töissä hän on ilman 
paitaa. Ennen paidan riisumista hän poisti päästään silmälasit ja laittoi ne konttorin nurkkaan, lattialle, 
kun ei ole tottunut olemaan paidatta rillit päässä.  
Hierontapenkillä mahallaan maatessa hän unelmoi, jos kahvilan Jerker tulisi antamaan ranskalaista 
hierontaa. Ryhmän isossa salissa olisi toinen kiihottava jätkä, kiihkeä niminen Nisse Albinsson, jota 
Jessie ujostelee nimen takia. Joka kerta, kun hän näkee tätä uutta Nisseä, niin mieleen tulee Johnson 
sekä Vässare. Harmi vaan, kun Albinsson on toimintarajoitteinen, kuten Jessie itse mielessään 
ajattelee. Hän ei koskaan voisi ajatellakaan tehdä ainuttakaan Nisseä surulliseksi.  
 
Jessica ujostelee myös Jerkeriä, kun tämä on aivan liian komea jätkä. Vapaa-aikana Facebookissa 
hän ei uskalla chattailla Jerkerin kanssa, kun vuosi sitten tämä oli syyttä suotta laittanut hänet 
estolistalle. Esto purkautui, kun Jessica vaihtoi nimimerkkiä ja sitten otti vanhan uudelleen käyttöön. 
Jerker olettaa, että esto olisi yhä päällä, kun ei ole mikään ruudinkeksijä.  
Jessica on päättänyt diskreetisti ihailla tätä komeaa hoikkaa skandikarjua, joka vaikuttaa ujolta mutta 
helposti innostuu flirttailemaan hetken mielijohteesta ja sitten ujous pukkaa päälle.  
Jessica on havainnut Jerkerissä joitakin samoja piirteitä kuin hänessä itsellä. Ehkä Johansson on 
miespuolinen kaksoisolento, kuten Jessie tapaa vatuloida asiaa.  
 
Jessica on päättänyt ottaa iisisti Fix Teamin ja kahvilan jätkien kanssa, ettei enää tulisi 
lemmenrumbaa. Hän on huomannut, että rakastuneena hän liikaa hemmottelee idoliaan, kunnes 
idolilla karkaa mopo käsistä, jos tämä sattuu olemaan vähä-älyinen toimintarajoitteinen tursake, kuten 
Jessie on asiaa miettinyt.  
 
Fix Teamissä Jessicaan iski raju Nisse-kiima, kun Albinssonilla sattuu olemaan kiimainen etunimi. 
Siitä hän ei aio sanoa sanaakaan kenellekään, kaikkein vähiten Nisse kolmosella, kuten hän itse 
mielessään kutsuu Albinssonin poikaa.  
Ihastus Johnsoniin ja Vässareen sekoittuu Albinssoniin, kun tämä Nisse on käden ulottuvilla. Kun 
Nisse istuu hänen vieressään, niin heti käsivarsia alkaa nykiä halaukseen.  
 
Nisse Vässarea hän ei ole tavannut sitten Vera-Pollyn rippijuhlan. Johnsonista hän ei ole kuullut 
mitään sitten 2983, jolloin hän muutti pois Kristianstadista.  
Kyllä Nisse Albinsson on komea. Vasemmassa yläposkessa on pieni kauneuspilkku. Hänellä on 
semmoinen veitikkamainen suu sekä vekkulimaiset sormet, joilla tämä helposti alkaa kutitella mahasta 
ja kainoloista. Nissellä on vaalea siilikampaus ja ruipelomainen kehonrakenne ihan kuin Vässarella. 
Johnsonin olemusta Jessie ei oikein muista mutta tämä oli silloin 2983 lyhytkasvuinen ja hieman 
pyöreähkö sekä söpöt kanin hampaat, kuten Jessie tapaa yrittää pinnistää muistiaan.  
Jessicaa kiusaa Albinssonin ajoittainen lapsellisuus sekä tyttömäinen kikatus. Toisinaan jätkä 
mököttää omissa oloissaan niin, ettei kunnolla saa vastausta. Mököttäessä Nisse vaikuttaa autistiselta, 
vaikkei tämä sellainen ole, kun toisinaan tällä on hirveä moottoriturpa.  
 
 
 
Viime aikoina Disa Nilsson on alkanut syödä makeisia ja litkiä German Colaa, joita hän ostaa Café 
Sunerista. Tämä ärsyttää Jessicaa, kun pelkää flirttiperseen vikittelevän Bjarnen ja Jerkerin.  
Lounasaikaan Disa tapaa kujeilla Nissen kanssa koska he ovat koulututtuja sekä ovat olleet lyhyessä 
parisuhteessa, muttei siitä mitään tullut, kun molemmat olivat ja ovat yhä vekkuleita.  
 
Usein Nisse ja Karlo tapaavat keskenään kujeilla ja kutsua toisiaan bestiksiksi ja kutittelevat toisiaan 
kainaloista. Karlo kutiaa eniten. Häntä ei pidä kutitella jalkapohjista tai muuten refleksin omaisesti hän 
potkaisi päin kasvoja.  
 
Nisse on sinkku. Äskettäin hän lopetti suhteen Tove Mulqvistin kanssa koska tyttö oli aivan liian härski 
ja jopa seksihullu. Tove ihan yllättäen alkoi kopeloida munia ja yritti avata housun vetskaria.  
Nissen vanhemmat vaativat suhteen päättämistä, sillä Tove on monesti vaatinut yhdyntää ilman 
ehkäisyvälineitä. Jos tämä tulisi raskaaksi, niin silloin Nisse joutuisi maksamaan elatuskuluja eikä 
sellaiseen hänellä ole vara.  
 



Tällä hetkellä Nisse tutkailee ympäristöä, että olisiko parempia tyttöystäväkandidaatteja. Hän on 
hiffannut Jessican, sillä tämä vaikuttaa kiltiltä ja on hyvänäköinen, oikea missien missi. Hän on 
huomannut Jessican lempeät katseet häneen ja Jerkeriin.  
 
Yhä Nissellä ja Disalla on jonkin verran tunteita toisiaan kohtaan mutta suhteeseen heistä ei ole tai 
muuten menisi ihan hulinaksi. Monesti kahvilan ohjaaja, Martin, tapaa toppuutella Disan ja Nissen 
riehumista.  
 
Kevään aikana Nisse kävi Varan kansankorkeakoululla itsetunnon kohennuskurssilla. Siellä hän kävi 
päiväseltään, kun ei ole tottunut yöpymään oudossa ympäristössä. Jessicallekin olisi hyötyä 
kyseisestä kurssista mutta tuskin hän uskaltaisi aloittaa kansankorkeakoulussa koska Abraham-vainaa 
oli kertonut paljon kauhutarinoita. Tuskin niissä mitään perään on, vaan Abraham itse on ollut 
pääkiusaaja.  
 
Mitä enemmän Jessica tutustui tähän uuteen Nisseen, sitä enemmän hän tuli epävarmaksi, että olisiko 
Albinsson se oikea. Toisinaan Nisse vaikuttaa lapselliselta kikattajalta ja toisinaan unelmapojalta. 
Tämän epävarmuuden vuoksi Jessica ei uskalla ottaa Albinssonista ukkoa; ei sellaista kehtaa esitellä 
vihkipallin päällä, kuten hän usein vatuloi Fix Teamin isossa salissa.  
Nisse on kaikkien kaveri. paitsi Tove Mulqvistin, koska on hyväkäytöksinen eikä ketään hyväksikäytä, 
ei ainakaan tähän asti. Hän on Pippi Olofssonin tossun alla. Kun Pipin poikakaveri, Erik Breman 
kutsuu työkavereitaan syntymäpäiväjuhliinsa, niin silloin Pipin moottoriturpa käy ihan solkenaan. Kun 
tätä komentaa, niin silloin tämä joko tulee väkivaltaiseksi tai alkaa pillittää. Yleensä Nisse lohduttaa 
Pippiä ja näin joutuu tämän pauloihin. Erik on nössömäisen rauhallinen eikä uskalla sanoa juuta tai 
jaata tyttökaverilleen.  
 
Jessica tuntee myös epävarmuutta Karloa kohtaan. Häntä kiihottaa tämän läskien poimut sekä 
kaksoisleuka mutta inhottaa murjottava asenne. Karlo usein kuvittelee olevansa miesnoita ja pelailee 
Facebookissa erilaisia noitapelejä. Hänen nimimerkkinsä naamakirjassa on Ghost_manwitch.  
Karlolla on yksi lapsi, noin seitsemänvuotias Julle, joka asuu kummisedän luona Brålandassa koska ei 
kykene hoitamaan poikaansa. Joka toinen viikonloppu Julle tulee Karlon luokse.  
Karlo asuu Härstadin kaupunginosassa, pienessä rivitalomaisessa asumisoikeusasunnossa, ukkinsa 
kanssa. Karlon vaari, isän isä, Karl Svensson on hänelle kuin isä. Hänen biologisella isällänsä on 
mielenterveysongelmia ja sen vuoksi poika on varttunut ukkinsa luona. Biologinen isä on 
ruipelomainen Mårten Andersson, joka asuu Intaganissa. Äiti oli Martina Svimba, joka menehtyi  
2990-luvun lopulla viinaan. Hän oli hirveä kausijuoppo eli ei mikään ihme, kun Mårtenin mielenterveys 
järkkyi moisen juoppohullun kanssa. Karlonkaan mielenterveys ei ole kaksinen. Kun hän tuli isäksi, 
niin silloin sai psykoosin. Martinan veli on Jessican kakkosluokan aikainen pedagogi, Masa-Leo 
Swimba.  
 
Alkukesästä tvåstadhelpolaiset kävivät länsirannikolla, Stenungsundin Hagefjordin pensionaatissa, 
esittelemässä tuotteitaan. Kyseessä oli minimessut, jossa oli ainoastaan Tvåstad helpo. Minimessun 
järjestäjänä oli koulutusyhtiö Suner, jolla on suunnitteilla yksityistää Stenungsundin  
toimintarajoitteisten hoivapalvelut. Tvåstadin Kraftverket-talo on osoittautunut toimivaksi. Parhaillaan 
Suner Oy käy neuvotteluja Stenungsundin kaupungin kanssa.  
 
Myös Gothenburgissa Kaytään neuvotteluita Sunerin ja Basic yhdistyksen kanssa. Basicilla on monta 
moninaista vuotta ollut päivätoimintaa toimintarajoitteisille. Aluksi Basic yhdistys oli nimellä Grunden.  
 
Hagefjordin pensionaatissa kävi paljon kunnallispoliitikkoja Stenungsundista, Gothenburgista sekä 
muista länsirannikon kunnista.       
 
Tvåstad helpon duunarit menivät ohjaajien omilla autoilla, jotta tulisi halvemmaksi. Totta kai ohjaajat 
saivat kyytikorvaukset. 
 
Giovannin autossa on huippumoderni navigaattori, StudyStudy, jota hän alkoi kutsua Stubidoksi, 
koska laite ihan solkenaan opasti kovaäänisesti eikä oikein passannut edes kääntää rattia väärään 
suuntaan, kun heti navigaattori ärtyi noitumaan ja uudelleen laskemaan.  
Jessica sai kunnian istua apumiehen paikalla pidellen navigaattoria koska sen pidike oli rikkinäinen. 
Giovannin lapset olivat murjoneet pidikkeen poikki.  
Nyt kun Jessie piteli navigaattoria, niin Giovanni kutsui tätä leikillään professoriksi. Jessica puolestaan 



kutsuu Giovannia Galina Rixéniksi. Tällä nimellä Giovanni on Hjärtat fullt av vilja kertomuksessa, jossa 
sukupuolet on käännetty päälaelleen. Kirjailija Stenig on nimellä Johan Grusen. Jessica on jopa 
ihastunut omaan hahmoonsa koska nimi alkaa samalla kirjaimella. Hänellä on melkoinen J-kiima. 
Jessica toivoo hartaasti, että tapaisi ihanan sinkkujätkän nimeltä Johan. Hän on hoksannut, että 
kaksoisolennon nimi alkaa kuin Johan. Tämä edesauttaa häntä pääsemään yli Johanne-tapauksesta, 
vaikka tämänkin etunimi alkaa Johanilla. Jessica yrittää kaikkensa, jotta nimi, joka päättyy a-
kirjaimeen, erotisoituisi. Siinä hän onkin onnistumassa.  
 
Giovannia huvittaa, kun kaikki mitä työpaikalla tapahtuu, niin pian se löytyy kertomuksista. Hän 
epäilee, että Abrahamin murhakin olisi jo kertomuksessa. Siinä Eriksson on väärässä. Jessie ei aio 
kirjoittaa murhasta koska silloin olisi suuri vaara paljastua. Kertomushan on netissä ja kukaties 
tiedustelupalvelun agentit saattaisivat nuuskia kaikkien Abrahamin kavereiden nettisivut, kuten Jessica 
tapaa pohtia.  
 
Iltaisin kotona Jessica sanelee tietokoneelle päivän tapahtumia, joita hieman muuttelee ja lisää 
tulevaisuusvisioita. Kertomus kertoo 3000-luvun lopulla syntyneistä ihmisistä. Kertomuksessa Johan 
Grusen syntyy 21 Septemberiä vuonna 3969 eli muistuttaa hänen omaa syntymäaikaansa; kolmonen 
on kakkosen tilalla. Kertomus päättynee ’ 4000-luvulle.  
 
Voi hyvin tuokiossa Jessica laittaa avustajarobotin lukemaan kertomusta, jos Android ei ehtisi lukea 
ääneen. Hän kutsuu Androidin puheääntä radioääneksi, joka huvittaa Androidia.  
Robotilla on metallinen konemainen puheääni, joka hieman vääristelee sanoja mutta kyllä sanoista 
saa selvän. Työpaikalla luetaan ääneen länsi-götanmaalaisversiota. Kotona Jessica on luonut 
jämtlantilaisversion, jossa on oikeiden henkilöiden jämtlantilaisvastineet. Työpaikkaversiossa on täysin 
keksityt nimet, jotta duunarit ja ohjaajat eivät heti hiffaisi keistä on kysymys. Kyllä sen on helppo 
arvata. 
Molemmat versiot ovat netissä mutta kotiversion hän on salannut työkavereilta ja sukulaisilta paitsi 
serkuilta.  
 
Perillä Hagefjordissa tvåstadhelpolaisille tarjottiin lounas, joka Jessican kauhuksi oli marinoitua haita. 
Onneksi hän sai vaihtoehtoisen ruuan; kasvisgratiini mutta harmi vaan, kun siinä oli geenimuunneltuja 
herkkusieniä. Herkkusienet on käsitelty kalanmaksaöljyllä, jotta ruokailija saisi terveellisiä Omega 
rasvahappoja. 
 
Duunarit jaettiin Androidin ja Giovannin ryhmiin, jotka vuorollaan esittelivät tuotteita. Kun toinen ryhmä 
oli esittelyvuorossa, niin toinen kävi kävelyllä merenrannalla ihailemassa upeita maisemia.  
Rannalla on upeat Bohuslänin maakunnalle tyypilliset kalliomaisemat pienine kalastusvajoineen. 
Maisema on suojattu Unescon maailmanperintölistalle eli Bohuslänin maakunnan rannikolle ei saa 
rakentaa korkeita pilvenpiirtäjiä. Poikkeus on ainoastaan tuulivoimalat. Sähköä on pakko tuottaa niin 
paljon kuin mahdollista jotta moderniyhteiskunta toimisi sähköautoineen ja tietokoneineen.  
Hagefjordin rannassakin on pari tuulivoimalaa. Ne jauhavat hiljaisesti sähköä pensionaatille sekä 
lähitaloille.  
Rannalla Elin ja Disa juoksentelivat vesirajassa ihmetellen maininkia. Jessica ja Giovanni pysyttelivät 
käännytyspaikalle, jonne tie päättyy. He eivät kehdanneet mennä rantahietikolle. 
 
 
Jonkin ajan kuluttua lähdettiin takaisin täysihoitolalle. Jessica käveli Elinin ja Disan seurassa, koska 
Giovannilla oli kiire pensionaatille lähettämään Karl-Mosse, Kaj ja Henrik invatakseihin. Giovanni 
juoksi pensionaatille. Perillä hän oli hengästynyt ja alkoi epäillä kohonnutta verenpainetta. Pitänee 
joku päivä mennä lääkäriin, jotta saisi verenpainelääkkeet, ajatteli hän.  
 
Kävellessä Elin meni Jessican rinnalle ja vaivihkaa ojensi kätensä hänelle. Hän on hieman ihastunut 
kauniiseen Jessicaan. Elin tapaa usein vatuloida, että tulisiko ulos kaapista. Hän tuntee olevansa 
lesbo eikä tiedä, että myös Jessicalla on jonkin verran lesbon kujeita. Ei kaikkiin naisiin vaan Johanna 
Kiviseen. Sitä työkaverit eikä kukaan muukaan tiedä, ei edes Johanna.  
Jessica kiihottui, kun Elin Hansson ojensi kätensä hänelle, vaikkei tämä ole erityisen seksikäs; 
kampaamaton musta hartioille ulottuva tukka sekä karhea leuka. Tästä huolimatta Jessie päätti pitää 
Eliniä kädestä samalla, kun käveltiin pensionaatille. Jessica ei edes vilkaissut Eliniin päin vaan kuvitteli 
pitävänsä Johannaa kädestä.  
 



Kun Jessica ja Elin olivat tulleet pensionaatille, niin he päästivät otteen toistensa käsistä, ettei kukaan 
näkisi. Disa näki koko ajan, kun Elin ja Jessica kävelivät käsikkäin mutta tämä on niin yksikertainen, 
ettei ymmärrä edes kiusoitella.  
 
Pensionaatin ravintolassa oli iltapäiväkahvit. Tvåstadhelpolaisille tarjottiin mehevä kermakakku, joka 
oli leivottu Tvåstad helpon ikivanhalla kakkureseptillä nimeltä, Medborgarskolans tårtifierings tårta.  
Sunerin Elias Ruuskanen ojensi jokaiselle duunarille kiitokseksi ruusut, jotka ohjaajat keräsivät talteen, 
jotta kukat kuivatettaisiin ja laitettaisiin työpaikan keittiön ikkunalle koristeeksi. Tämä sen vuoksi koska 
osa duunareista oli jo lähtenyt kotiin. Heistä kaksi ovat Elin ja Marcus Hansson, Karl-Mosse sekä Kaj.  
Heti, kun Elin oli isänsä kanssa mennyt invataksiin, niin silloin Jessica meni vessaan pesemään 
kätensä, kun oli pitänyt tursaketta kädestä. Tämä on tyypillistä Jessicaa.  
 
Jessicaa kiihotti, kun upeavartaloinen Ruuskanen piti kiitospuheen. Harmi vaan, kun äijä on häntä 
vanhempi ja ilmeisesti tälläkin eurokarjulla on lesbon retale vaimona, ajatteli Jessica samalla, kun söi 
teelusikalla kermakakkua. Eliaksen plussana on tämän normaalirajoitteisuus.  
Jessica ei tiedä, että Elias on sinkku. Aikaisemmin hän on ollut pätkäparisuhteissa Elin Sjöbon kanssa, 
kunnes kävi ilmi, että pimu on viettelijätär. Elin Sjöbo ei tahtonut päästää Eliasta irti mutta sitten, kun 
tämä sai töitä Vänercityn Sunerilta, niin tämän kiinnostus kohdistui toiseen mieheen.  
 
Elin Sjöbon isoveli on siskonsa kaltainen auevaara ja on kuherrellut Edward Lillnystanin ex-vaimon 
kanssa 2980-luvun puolivälissä Hallonbossa, jossa tämä niihin aikoihin asui.  
Tällä hetkellä Elias ei halua uuteen suhteeseen, jos ei löytäisi ehdottomasti luotettavaa naista. 
Jessicalla saattaisi olla mahdollisuus Eliaksen suhteen mutta harmi vaan, kun mies on häntä 
vanhempi eli paras ennen päivämäärä on mennyt umpeen, kuten Jessie tapaa itse mielessään 
ajatella.  
 
Kello kolmen jälkeen oli aika lähteä kotimatkalle. Kotimatkalla Disa tahtoi istua etupenkillä pidellen 
navigaattoria. Jessica istui takapenkillä, flirttiperseen takana. Jessie oli väsynyt mutta onnistui olla 
hereillä.  
Giovanni ajoi mutkan Mellerudin kautta ja jätti Disan kotiportille. Hän ajoi E6 tietä Uddevallaan ja sitten 
Uddevallan kanavan vartta Mellerudin Bobbyhilliin, joka on kanavan pohjoisrannalla.  
Disan naapurissa on tanssikeskus sekä Maskun huonekalukauppa. Maskun tiloissa on aikaisemmin 
ollut elektroniikkamyymälä Electronic Discovery.  
Nilssonien omakotitalon edustalla seisoo VGM Luxus henkilöauto. Disa on niin yksinkertainen, ettei 
ymmärrä leuhkia isän autosta.  
Kun Disa oli poistunut autosta, niin silloin Giovanni lähti ajamaan kohti Tvåstadia E45:llä. Kanavan 
eteläpuolella Giovanni sanoi Jessicalle, että jossain täällä Abraham murhattiin. Jessica nyökkäsi ja oli 
kuin ei tietäisikään tarkasta paikasta. Ohjaaja, joka juuri nyt oli kirjaimellisesti ohjaaja, kysyi Jessicalta, 
että onko tämä päässyt yli Abrahamin kuolemasta. Jessie vastasi: ”Kyllä, nyt Abrahamilla on hyvä olla, 
ei enää lonkkavikaa.” Giovanni vastasi: ”Kyllä, sieltä se katselee…” ja loi katseensa ylöspäin. Jessica 
ajatteli itse mielessään, että taitaa mulkero olla alakerrassa. Sitä hän ei missään nimessä sano 
ääneen. Hän itse mielessään kehui itseään, että hän on omantunnon mestari; mulkeroita ei kannata 
surra eikä tuntea huonoa omaatuntoa. Niin paljon Abraham ehti vittuilla ja pummata rahaa ja kyytejä, 
niin murha oli sille ihan oikein ja salaperäisesti hymyili. Giovanni näki peruutuspeilistä Jessican 
pienoisen hymyn ja kysyi: ”Mikäs noin hymyilyttää?”, johon Jessie: ”Se, kun Abrahamin ei enää 
tarvitse kärsiä lonkkaviasta, sillä pitää ajatella positiivisesti, vaikka murha on vakava asia.”.  
Giovanni nyökkäsi: ”Se on ihan totta, sä oot todellinen professori, kun pystyt positiiviseen ajatteluun!”. 
Heti Brålandan eteläpuolella asutus tihenee. Brålanda on kasvanut Frändeforsiin kiinni ja Frändefors 
puolestaan on kasvanut yhteen Blåsutin kaupunginosan kanssa.  
 
Giovannin ei tarvinnut ajaa Wenersborgin kautta, kun E45:nen menee suoraan Nybergskullaan. Hän 
jätti Jessican ihan kotiovelle, Älvåsvägen 8 A.  
 
Kotona Jessica ajatteli, että on epäoikeudenmukaista, kun Disa asuu kunnan rajalla, nippanappa 
Mellerudin puolella mutta siltä saa olla Tvåstadin Daily Activity ryhmässä. Hän toivoo hartaasti, että 
joku byrokraattinen kukkahattutäti tai silinterisetä hoksaisivat tämän ja sijoittaisi flirttiperseen 
Mellerudin Daily Activityyn.  
Muutaman kerran Jessica on lähettänyt anonyymejä sähköposteja Mellerudin hoivahallintoon, että 
miksi Disa Nilsson saa olla Tvåstadin Daily Activityssä, vaikka asuu Mellerudin puolella. Hän väittää, 
että moni mellerudiläinen toimintarajoitteinen henkilö tuntee mielipahaa tästä hemmottelusta.  



Häntä kehotetaan tulla Mellerudin kaupungintalolle keskustelemaan asiasta. Mellerudin hoivahallinnon 
virkailijat eivät tietenkään rupea käsittelemään sähköpostitse herkkiä asioita. 
Tietenkään Jessica ei voi mennä kasvotusten keskustelemaan asiasta koska silloinhan ei enää olisi 
anonyymi. Anonyymeissä sähköpostiosoitteissa hän esiintyy nimellä Johan Grusen. Hän voisi ihan 
hyvin mennä kasvotusten keskustelemaan asiasta ja esiintyä Sandra Tuppsonina. Tätä 
valeidentiteettiä hän ei ole pitkään aikaan käyttänyt, mutta henkilökorttia hän on kuitenkin pitänyt ajan 
tasalla, kaiken varalta. Tvåstadin kaupungintalolla sekä hoivahallinnossa hän ei tietenkään voi käyttää 
valehenkilöllisyyttä, kun hänet tunnettaan oikealta nimeltään.  
Jessica ei kehtaa käyttää Sandra Tuppson nimeä tällaiseen härskiin operaatioon, jolloin nimi saastuisi. 
Nimestä olisi hyötyä, jos joskus hän haluaisi ottaa selville salaisen poikansa olinpaikan.  
 
Mellerudin Daily Activity on kokonaan kunnallinen, mutta koulutusyhtiö Suner sekä sen kilpailijat ovat 
kiinnostuneita yksityistämisestä.  
 
Tiistai-iltapäivisin Fix Teamissä ollessa Jessica saa auttaa kahvilan jätkiä ruokakaupassa. Ostetaan 
elintarvikkeita aulakahvilaan ja samalla duunarit oppivat valitsemaan parhaat mutta edulliset tuotteet. 
Tähän tehtävään soveltuu ainoastaan intellektuelliset toimintarajoitteiset henkilöt kuten esimerkiksi 
Jessica, Jerker ja Bjarne. Jätkät vuorottelevat vuoroviikoin, sillä jonkun on oltava kahvilan tiskin 
takana. Winstonista ei ole kauppaan, kun tämä hössöttäen valitsisi täysin vääriä tuotteita. Nyt kun 
Jessica vieras työskentelee Fix Teamissä, niinpä Bertil ja Elgar hoksasivat, että tämä voisi olla 
kauppa-apurina.  
 
Jessicaa kiihottaa eniten Jerkerin seura koska tällä on hoikka atleettinen kehonrakenne sekä pitkähkö 
vaaleasiilikampaus. Hän tuntee vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja saattaisi jopa varastaa tämän 
etunimen ja tehdä sukupuolenvaihdoksen, mutta sitä hän ei tee, sillä Jessica on aivan liian 
konservatiivinen ja homofobinen, vaikka ihaileekin Johannaa ja osittain Eliniä.  
Bjarnella on ihana kilkattava puheääni. Jessicaa huvittaa, kun Bjarne sanoo sanan Snö, niin silloin 
tulee melkein nasaaliääni. Tämä ehkä johtuu siitä, kun Bjarne on syntynyt Malmössä. Hän ei 
kuitenkaan puhu Skånen murretta, kun on suurimman osan elämästään asunut Länsi-Götanmaalla.  
 
Café Suner tekee ruoka-aine ostokset Lunden-Zumbyn Gunwood’s Cashissa, jonne Hörnan ryhmä 
kyyditsee ja samalla vie kahvilan rahat turvasäilöön, joka sijaitsee Kundtorgetilla. Turvasäilön omistaa 
Jessican kauhuksi S-L Safety. Onneksi hänen ei tarvitse viedä rahoja, sillä hän ei halua astua 
jalallakaan S-L Safetyn omistamiin tiloihin. Parempi niin, sillä muuten hän saattaisi kiukuspäissään 
sabotoida rahanpalautusautomaatteja sekä repiä tarroja. Tiloissa on paljon valvontakameroita sekä 
mikrofoneja eli sabotaasista nousisi aivan varmasti hirveä rumba ja silloin isorintaisen rikoskytän rinnat 
nytkähtäisivät pystyyn, kuten Jessica itse mielessään ajattelee samalla, kun istuu punaisessa 
minibussissa, jonka ovissa on Sunerin logot.  
Hörnan ryhmän ohjaajat vievät kahvilan rahat S-L Safety Cashshopiin, sillä välin Jessica ja 
jompikumpi kahvilan duunareista ovat ruokakaupassa.  
Myös Gunwood´s Cashin myymälän ovissa ja ikkunoissa on S-L Safetyn tarroja. Jessican tekisi mieli 
repiä jokainen irti mutta sitä hän ei valitettavasti voi tehdä, kun joka puolella on silmiä. Mitähän Jerker 
ja Bjarne tuumaisivat moisesta, kuten Jessie tapaa vatuloida samalla, kun kävelee ostoskärryä 
työntäen kaupan portista sisälle. Jerker ja Bjarne poimii tavarat kärryyn ja samalla skannaa 
käsiskannerilla, jonka saa kaupan portilla. Lopuksi skanneritiedot tallennetaan kassa-automaattiin, 
jotta portti avautuisi ja ostossumma siirtyisi Sunerin tilille.  
 
Jessicasta on suunnaton apu, sillä ostoksia kertyy kukkurakärryllinen. Tätä hän on monesti ihmetellyt, 
että miksei elintarvikkeita voitaisiin tilata suoraan Scandinavian Cateringfirmalta. On todella raskasta, 
kun maitotölkkejä voi olla jopa neljätoista kappaletta sekä yhtä monta piimä- ja tuoremehutölkkejä. 
Lisäksi tapaa olla useita suuria vehnäjauho- ja sokerisäkkejä.  
Tästä huolimatta Jessicasta on mukava käydä kauppakierroksella tiistai-iltapäiväisin jommankumman 
jätkän kanssa. Mukavinta on, kun Jerker on kauppavuorossa mutta Bjarnen kanssa on helpompi 
rupatella, kun on sosiaalisempi. Jessica on osittain sosiaalinen, jos löytyy keskustelun aihe. Muuten 
hänellä on vaikeuksia Small Talkin kanssa.  
 
Kun Jerker on kauppavuorossa, niin silloin minibussissa Jessica tapaa ihailla hänen vaaleita mutta 
vahvoja käsiä. Jerkerin kämmenselät muistuttaa melkoisesti Jessican käsiä paitsi Jerkerillä on paljon 
ihokarvoitusta. Jessican käsivarsia nykii halaukseen muttei uskalla. 
 



VGM Automobile on konkurssinpartaalla. FHI etsii kuumeisesti ostajaa. Fuji Heavy Industries ei halua 
myydä tehdasta pääkilpailijoille koska autoissa sekä tehtaalla on heidän lisensseitänsä.  
FHI käy parhaillaan neuvotteluita kahden pienen urheiluauto valmistajan kanssa, joista yksi on 
virolainen Karpijamuna sekä argentiinalainen Baas. Vaikuttaa siltä, että jälkimmäinen ostaisi VGM:n 
sekä Brandia Automobilen.  
Baasin kohdalla kummittelee tunnettu amerialainen rahanpesijä, Percil Andrewson.  
FHI ei halua edistää kansainvälistä rikollisuutta ja on asettanut vaatimuksen, että Baasin pääomistaja, 
Viktoria Molino, potkaisisi ulos Percil Andrewsonin. FHI:n vaatimuksesta Globalin investointipankki 
alkoi tarkistaa yrityksen talouden sekä saisiko firma pitkäaikaista lainaa.  
Virolainen Karpijamuna olisi muuten hyvä ostaja näille kahdelle pohjoiseurooppalaiselle autotehtaalle 
mutta firmalla ei ole tarpeeksi rahkeita pyörittää näinkin isoja autotehtaita.  
 
Daily Activity ryhmä Hörnan on nimensä mukaisesti Kraftverket-talon nurkalla, lähellä lastauslaiturin 
ramppia. Ryhmän tiloihin pääsee ulkokautta sekä postihuoneesta.  
Hörnan ryhmä vastaa henkilökuljetuksista, kun taas Transportgruppen, joka on myös samoissa 
tiloissa, hoitaa tavara kuljetukset.  
Myös Hörnan on seudun vanhimpia päivätoimintaryhmiä ja kauan sitten on ollut Hörngatanilla, 
Hjortmossen kaupunginosassa. Siitä ryhmän nimi, joka tätä nykyään on myös passeli, kun on 
Kraftverket-talon nurkalla.  
 
Tiistaisin samassa minibussissa on muutama Hörnan duunari koska ryhmässä on vain kaksi ohjaajaa 
eikä duunareita voi jättää yksin. Yksi duunareista on autistinen maahanmuuttajajätkä, joka tapaa  
mököttää minibussissa ja välillä ähisee, kun ei osaa tuottaa sanoja. Joskus tämä Jessicaa nuorempi 
jätkä koskettelee Jessicaa käsivarresta ja reidestä. Jessie ei välitä siitä, sillä poikahan on autistinen 
sekä älyllisesti vajavainen eli Jessican salaisen diagnostiikan mukaan täystursake.  
Jessican Oikealla puolella istuu Jerker tai Bjarne. He täyttävät kaikki poikaystäväkriteerit ja sen vuoksi 
käsivartta nykii oikeanpuoleiseen halaukseen ja tekisi mieli tehdä samoin kuin vasemmalla puolella 
mököttävä maahanmuuttajajätkä.  
Gunwood’s Cashin pysäköintipaikalla, kun auton takaosaan lastataan ruokakassit, niin heti jos 
autistinen maahanmuuttaja huomaa kasseissa makeisia tai leivoksia, niin tämä ojentaa kämmenensä 
ja alkaa ähistä. Hörnanin ohjaajat arvaavat mitä jätkä tahtoo ja sanoo tälle: ”Ei niitä saa syödä, sillä 
makeiset ovat Café Sunerille!”  
 
Gunwood’s Cashin ulkopuolella Jessica sekä jompikumpi kahvilan duunareista saavat useimmiten 
odottaa useita minuutteja, kun ohjaajat ajavat hyvin hitaasti, kun heillä on hirmuinen vastuu 
duunareistaan. Kylmänä päivänä Jessica ja kahvilan duunarit odottavat kaupan tuulikaapissa.  
Jessicaa ärsyttää liukuovessa olevat S-L Safety tarrat. Hän itse mielessään sadattelee, että firma 
liimailee tarrojaan joka paikkaan kuin pikkulapsi. 
 
Ovensuussa istuu somalikerjäläinen pahvimuki kädessä. Viime aikoina kerjäläisistä on tullut 
maanvaiva. Kyseessä on organisoituja kerjäläisiä Somaliasta ja sen lähialueilta. Somalian seutu on 
Afrikan köyhimpiä osavaltioita. Oli suoranainen ihme, kun Somalia kelpuutettiin global valuutta-
alueeseen, sama juttu myös Ghanan kohdalla. Oikeastaan Ghana on rikas osavaltio mutta harmi 
vaan, kun sen edelliset hallitukset möhlivät talouden retuperälle ja sitten vielä kaunistelivat tilastoja. 
Somalia on Afrikan federaation häpeätahra. Pakko on ollut ottaa Somalia mukaan Afrikan 
federaatioon, ettei maahan iskostuisi diktatuuria.  
Juuri ja juuri on saatu kuriin Somalian merirosvot mutta ongelmana on järjestäytynyt rikollisuus, joka 
organisoi kerjäläismatkoja Afrikan rikkaimpiin osavaltioihin sekä Eurooppaan.  
 
Hörnan ryhmän minibussi peruuttaa Kraftverket-talon lastauslaiturin eteen, jotta kauppakassit olisi 
helppo kärrätä sisälle. Jessica tapaa hakea kahvilan kärryn.  
 
Hörnan ryhmän ja Transportgruppenin yhteisissä tiloissa on myös Car Washin tilat.  
Autojenpesupiste on Kraftverket-taloa vastapäätä, pysäköintialueen vieressä.  
 
Jilly Dubois ei ole enää Car Wash ryhmässä. Hän on muuttanut Liveridgeen, josta on vihdoinkin 
löytänyt elämänsä miehen. Heille on äskettäin syntynyt pikkuinen Jimmy. 
 
Juhannuksena Jessica kävi isän ja äidin kanssa Gothenburgin botaanisessa puutarhassa, joka 
sijaitsee tätä nykyään ihan merenrannalla, Långedragissa, aivan sataman kupeessa.  



Satamaa vastapäätä on suuri palatsimainen hotelli nimeltä Hotel Palace. Sen vieressä on 
satamakrouvi, jossa kerran kuussa pidetään runoiltoja.  
Botaanisen puutarhan lähettyvillä on Rågskogin leirintäalue, jossa joka kesä järjestetään 
Skandinavian suurimmat rockfestivaalit, Rågrock. Niistä on tullut suurempi kuin Roskilden ja Sweden 
Rock festivaaleista. Roskildessa ei enää soi rockmusiikki vaan skandi-iskelmä. Sweden Rock on 
aikoja sitten lakkautettu, kun samannimisestä valtiosta tuli Skandinavian tasavalta.  
 
Kotimatkalla Stenigit kävivät tiedekeskus Universeumissa, joka on kaikki nämä vuodet ollut vanhalla 
paikalla, Lisebergin kupeessa. Lisebergistä on tehty kaupunkipuisto, jonne on vapaapääsy. Joihinkin 
laitteisiin on pääsymaksu mutta itse alueelle pääsee ilmaiseksi, muttei Universeumiin. Sinne on kallis 
sisäänpääsy koska trooppisten eläinten ruokinta ja hoito maksaa maltaita.  
 
Junin viimeisellä viikolla oli arviointikokous Fix Teamissä, jolloin Jessica ja Android keskustelivat 
Bertilin kanssa, että mitä tehdään lomien jälkeen, että jatketaanko vierasduunaamista, joksi Jessica 
kutsuu ryhmässä työskentelyä.  Bertil ja Elgar ovat tyytyväisiä Jessican työpanokseen ja haluavat 
ilomielin, että tämä jatkaisi kesälomien jälkeenkin. He ovat ihmeissään, kun nopeasti Jessica on 
onnistunut päästä duunareiden ytimeen.  
Jessica ehdotti, että hän voisi auttaa Fix Teamissä ainoastaan tiistaisin, jotta muina päivinä ehtisi 
työskennellä Tvåstad helpossa. Kaikkein mieluiten hän palaisi takaisin kaupungintalon 
informationsserviceen mutta työkkäri ei enää noteeraa, kun hän käy kysymässä töitä.  
 
Alkuviikosta Jessica ei mielellään halua olla Tvåstad helpossa koska silloin siellä hassuttelee ja 
sekoilee flirttiperse. Loppuviikosta Disa on kotona alentuneen immuniteetin takia.   
 
Jessica viihtyy hyvin Fix Teamissä ja syynä on Karlo, Nisse, Jerker ja Bjarne. Tvåstad helpossa 
ollessa hän ei näe jätkiä yhtä paljon koska ryhmä ei tee yhteistyötä kahvilan kanssa.  
Aamuisin, ruokatunneilla ja iltapäivisin kotiin lähtiessä hän näkee kahvilan jätkät. Winstonista hän ei 
välitä koska tämä on älytön tursake, kuten hän itse mielessään ajattelee.  
Iltapäivisin, kello kolmen aikaan, hän näkee Karlon ja Nissen bussipysäkillä, Kraftverketin edustalla. 
Karlo asuu Härstadissa, Småväxtvägenillä ja Nisse Hullsjönissä, Slättvägen 20.  
 
Viimeisenä päivänä ennen kesälomia Jessica antoi Jerkerille käyntikorttinsa, samoja kortteja, joita hän 
on jaellut Choice Housen nuorille miespuolisille kassateknikoille. 
Jessican harmiksi Jerker eivätkä kassateknikotkaan ole ottaneet yhteyttä. Se lienee varma merkki 
siitä, että jätkillä on jo lesbon retale tyttöystävänä, kuten hän itse mielessään sadattelee.  
 
Café Sunerin ohjaaja, Martin, lainasi Jessicalle työpäivän ajaksi kumipallukan, jota hänen pitää 
puristella, jotta käden lihakset vahvistuisivat. Se auttoi hieman lihastulehdukseen mutta pian väsyy 
puristelemaan keinonahkaista pallukkaa. Jessica ei käsitä yhtään, että mikä kumma on aiheuttanut 
lihastulehduksen. Tämän takia hän ei oikein pysty keskittymään kertomuksen saneluun, kun 
istuminenkin väsyttää kättä ja niskaa.  
Äidille hän on vitsaillut, että vasenkäsi on yhtä vaikea kuin mulkunpää, johon Annki naurahtaa rinnat 
hytkyen: ”Ole iloinen, ettei sinulla ole mulkkua!”, ja nauroi katketakseen.  
 
Annkista ja Andersista tuntuu hyvältä, kun kuriton puolalainen on poissa pelistä. Kerrankin murhaajat 
älyävät murhata oikean henkilön., kuten Anders on ilmaissut.  
Heti vaimo hyssyttelee, kun ei koskaan voi tietää, jos tiedustelupalvelu salakuuntelisi mobiililaitteiden 
kautta. Kaikkein vähiten he osaavat aavistaakaan, että tytär on kuin onkin murhaaja. Jos tietäisivät, 
niin aivan varmasti siitä seuraisi paljon sanomista. Ehkä he eivät ilmiantaisi rakasta ja älykästä 
tytärtään poliisille. Sitä Jessica ei voi tietää ja juuri sen vuoksi on parempi pitää mulkeron murha 
salassa, yhtä salassa kuin Johanne Haraldsenin tapaus, oma salainen poika sekä IP-esto. Jessicalla 
on todella salattu elämä.  
 
Viimeisenä työpäivänä, ennen kuuden viikon kesälomaa, Jessica oli Tvåstad helpossa koska haluaa 
toivottaa hyvää kesää ohjaajille ja suklaan ruskeasilmäiselle Karl-Mosselle.  
 
Jessica vihaa koko sydämestä S-L Safetyä ja sen hälytinfirmaa. Heti kun Radio Pooliasta tulee  
S-L Safetyn tytäryhtiö, Verisure Directasin hälytinmainos, niin heti hän kiroillen kääntää radiokanavaa 
mainoksen ajaksi. Kiroillen niin hiljaa, ettei alakerran Magnum häiriinny.  
Jessicaa ärsyttää, kun tämä perhanan Verisure Directas pilaa hyvän radiokanavan. Mainoksessa 



kaksi ukkoa keskustelee: ”Aa, sinäkin olet hankkinut Verisure Directasin mutta minullapa on ikioma 
hälytinjärjestelmä, joka soittaa takkipuhelimeen.” Toinen ukoista puolustelee firman hälytin 
jatkotilausta: ”Entä kun olet poissa kotoa?” jolloin toinen änkyttää, ja sitten ääni kertoo ilmaisesta 
turvakartoituksesta. Jessicaa ärsyttää tällainen kusetus koska turvakartoitus ei oikeastaan ole ilmainen 
vaan silkkaa aivopesua, jolloin pakotetaan tekemään kallis jatkotilaus. Verisure Directasin myyntitykki 
on löytävinään hirveästi turvallisuusaukkoja.  
Välillä Radio Pooliassa pyörii toisenlainen saman firman mainos, jossa aviomies ihmettelee outoa 
hiipparia naapurinovella, jolloin vaimo kertoo, ettei se ole hiippari vaan Verisure Directasin kaveri. 
Jessicaa todella ärsyttää tämäkin mainos ja on lähettänyt lukematon määrä valitusviestejä Radio 
Poolialle, että he irtisanoisivat kyseisen mainoskusetuksen. Hänelle vastataan, että mainokset tuovat 
rahaa, eivätkö noin vain voi karsia mainostajia.  
 
Työympäristössä Jessica haluaa olla ystävällinen ja huomaavainen nainen, kuten hän tapaa kuvailla 
itseään nettiyhteisöissä. Hän on jäsenenä useassa yhteisössä kuten esimerkiksi Facebookissa, Basic 
Community, Ville’s Place sekä uudessa Net-Galleryssa. Viimeksi mainitun tilin hän lopetti alkukesästä, 
kun oli kuullut televisiosta identiteettivarkauksista tässä uudessa yhteisöpalvelussa. Hän ei osaa 
aavistaakaan, ettei tili poistunut vaan meni pakkaseen. Tämän hän tulee huomaamaan myöhemmin 
syksyllä.  
 
Jessica on huomannut, että Abrahamin Facebook-tili on yhä olemassa. Vaikuttaa siltä, ettei tämän 
vanhemmat tiedä poikavainaan salasanoja, kuten Jessica on itse mielessään vatuloinut. Hänellä on 
ollut mielessä ottaa yhteyttä Babariin ja Jeannieen, muttei kehtaa ryhtyä moiseen. Mulkeron 
naamakirjatili ei ole hänen asiansa. Jessica päätti jo Johannen kuoleman jälkeen, ettei enää koskaan 
puuttuisi toisten asioihin. Johanne Haraldsen eläisi, jos en olisi mennyt läpättämään tämän 
viuhahduksesta, kuten Jessie tapaa itse mielessään vatuloida.  
 
Jessica toivoo kuin nousevaa kuuta, että Jerker ja Karlo tulisivat kaverilistalle mutta tärkeintähän on 
olla ystävä tosielämässä, kuten Jessica lohdutti itseään. Karlolle hän ei pysty lähettämään 
kaveripyyntöä koska tämän nettisäädökset sen estävät. Todennäköisesti Karlo on rajannut 
kaveripyynnöt koskemaan ainoastaan hänen omaa ikäluokkaansa. Toki ilman kaverilistalla olemista 
pystyy viestitellä.  
Silloin tällöin Karlo lähettelee pikkuviestejä Facebookin vieraskirjaan. Tätä nykyään naamakirjassa 
jokaisella käyttäjällä on vieraskirja. Sinne voi kirjoittaa myös he, jotka eivät ole kaverilistalla.  
Karlon viestit ovat enimmäkseen tervehdyksiä. Jessie ei oikein uskalla viestitellä Jerkerin kanssa, kun 
pelkää joutuvansa estolistalle. Ehkä Jerker ei enää laittaisi häntä estolistalle, kun tätä nykyään he 
tuntevat toisensa mutta silti Jessie pelkää Johanssonin liian komeaa jätkää.  
 
Julin alussa oli kovia hellepäiviä, jolloin Jessica otti aurinkoa ihan ilkosillaan omalla parvekkeella. 
Parveke on Berghöjdsvägenille päin. Talonpääty on Elvisgatanille päin. Eikä aikaakaan, kun 
naapuritalon miesväki huomasi tämän kauniin vaaleatukkaisen alastoman naisen ja alkoivat vaivihkaa 
kiikaroida. Jessicaa kiikarointi ei häiritse sillä hän ei halua olla ihilisti, tiukkapipo vaikka työpaikalla siltä 
vähän vaikuttaa.  
Muutaman päivän kuluttua hän luovutti auringonoton koska iho alkoi palaa eikä enää tohtinut altistaan 
nahkaansa ihosyövälle. Vasemman käden hermotulehdukseen auringonotto teki hyvää mutta parasta 
on ottaa rauhallisesti auringon kanssa, ettei tulisi uutta vaivaa.  
 
Läskirumba alkaa hellittää ja Vingvägenillä hän tapaa usein lueskella aurinkoa ottaessa Ronja Backen 
dekkarilukulaitteita sekä TTELA lukulaitetta. 
 
Kuukausimarkkinoilta hän osti halvalla perinteisen kipukoukun. Tämä hankinta osoittautui hyväksi, ja 
hermotulehdus alkoi hieman hellittää mutta vain väliaikaisesti mutta pian kättä taas jomotti. Sitten hän 
sai lainata äidin piikkimattoa. Sekin tilapäisesti lievitti kipua.   
 
Julin puolivälissä Andersin kesäloma alkoi. Vielä toistaiseksi työpaikka on säilynyt mutta miten kauan? 
Sitä kukaan ei osaa sanoa sillä riippuu siitä, jos FHI löytäisi VGM Automobilelle ostajan tai 
ihmerahoittajan.  
Karbijamuna olisi kiinnostunut ostaa VGM:n ja Brandcarin tehtaat mutta ongelmana on rahan puute. 
Skandinavian senaatin oppositio vaatii hallitusvastuussa olevaa citykeskustaa, että Skandinavian 
osavaltio ostaisi VGM Automobilen mutta siihen citykeskusta sekä sen tukipuolueet eivät suostu. 
Oppositiossa istuu Workers Party, Left Party sekä The Greens.  



Vaikuttaa siltä, että FHI myy autotehtaan Argentiinalaiselle Baasille, sillä rahanpesijätär on vetäytynyt 
kuviosta. Jotkut tutkivat journalistit väittävät, että Percil Andrewsonilla olisi yhteyksiä amerialaiseen 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Häntä on haukuttu Amerian trolliksi.  
 
Ameriassa on heti USA:n hajoamisen jälkeen noussut esiin mafiamainen järjestelmä.  
Chicago on kuitenkin säästynyt rikollisuuden nousulta koska kaupunkihan ei kuulu Ameriaan vaan 
Illinoisin tasavaltaan. Illinoisilla menee ihan kivasti ja sen talous on noussut paljon paremmaksi kuin 
liittovaltion aikaan. Samoin myös monilla keskilännen valtioilla menee hyvin. Siellä on muodostettu 
löyhä vapaakauppaliitto, johon kuuluu muun muassa Etelä- ja Pohjois-Dakotat, Minnesota, Wyoming 
sekä Nebraska. Illinois suunnittelee liittyvän tähän uuteen keskilännen vapaakauppaliittoon.  
Amerian eli tynkä-USA:n talous on epävakaa koska nykyisen presidentin, Valdemar Butin, aivoituksia 
on vaikea ennakoida. Hän on yrittänyt sotilaallisella pelottelulla liittää osia naapurivaltioista Ameriaan. 
Herra Butille oli kova paikka, kun USA hajosi ja on ottanut hallitukseen mukaan 
vanhoillisrepublikaaneja mutta vallankahvaan hän ei uskalla heitä päästää. Valdemar edustaa 
kansalliskonservatiivista Our Home Ameria puoluetta.  
NATO on vihdoinkin lakkautettu. Jotkut entisen USA:n osavaltiot ovat muodostaneet kevyen 
sotilasliittouman Kanadan ja Mexicon kanssa koska moni pelkää Valdemar Butia. Amerian presidentti 
on kaventanut lehdistön sananvapautta ja valtioistanut suuria tv-kanavia kuten CNN:n.  
Tätä muun muassa Venäjällä ja Euroopassa on karsastettu. Venäjällä on tätä nykyään demokraattiset 
tiedotusvälineet, jotka saavat ihan vapaasti kritisoida nykyistä presidentti Oleg Barbisonia. Hän on 
Venäjän ensimmäinen tummaihoinen presidentti ja paljon suositumpi kuin edeltäjänsä Jurij Puskij. 
Oleg Barbison edustaa Rossija Demokratia puoluetta. Edeltäjä edusti konservatiivista Kotimme Venäjä 
puoluetta, jossa usein fanitetaan muinaista Vladimir Putinia. Moni nykyvenäläinen haluaisi unohtaa 
mulkeron.  
 
Muutama vuosi sitten Amerian ensimmäinen presidentti, Ben Jesh, muutti Venäjälle koska kyllästyi 
Amerian touhuun, kuten hän itse asian ilmaisi. Pietarissa hän viettää eläkepäiviään.  
USA:n viimeinen presidentti Michael Gorge asuu Miamissa, lähellä West Keytä, jossa on Amerian 
sotilastukikohta, USA:n jäänne. Florida on itsenäinen valtio ja on hyväksynyt Key Westin tukikohdan 
olemassaolon sillä ehdolla, että Ameria antaisi Floridan olla rauhassa.  
Floridan presidentti, Viktoria Jason, on Ameria-ystävällinen, josta Floridan oppositio ei pidä.  
Jonkin aikaa pääministerinä oli opposition, Julle Timson mutta hänet painostettiin oppositioon ja sitten 
vangittiin, ettei tämä alkaisi politikoida. Muut maat sekä oppositio vaativat Jullen vapauttamista koska 
tämä ei voi hyvin vankilassa. Hänellä on mielenterveysongelmia ja tapaa öristä vankisellissä. 
 
Rollsin autotehdas on saanut uuden omistajan; Argentiinalainen Ovlov osti kaikki Rolls Roycen 
osakkeet Director Motorsilta. Nyt odotellaan jännittyneenä VGM Automobilen ja Brandia Automobilen 
kohtaloa. Skandinavian ja Suomen oppositiot vaativat autotehtaille valtio-omistajaa, mutta 
hallituspuolueet eivät siihen suostu koska se tulisi liian kalliiksi. Skandinavian oppositiolle Ghanan 
tukipaketti oli liikaa. Suomen ei tarvitse osallistua Ghanan tukemiseen, kun ei kuulu uuteen valuutta-
alueeseen. Ensi vuonna ovat vaalit, jolloin molemmissa, Skandinaviassa että Suomessa pelätään 
oikeistopopulistien äänivyöryä, eniten Skandinaviassa juuri tukipaketin takia.  
 
Julin puolivälissä, kun Andersin kesäloma oli alkanut, niin silloin lähdettiin lomamatkalle Vännäsiin 
koska Annki haluaa rupatella ainoan siskonsa kanssa, joka tuntee olonsa yksinäiseksi. 
Jörgen kuoli vuonna 3007. Heti perään menehtyi Pera Katainen. Leskirouva Monique-Karin sinnittelee 
Spetsenin sukutilalla. Hänellä on paljon erilaisia vaivoja. Onneksi lapset käyvät auttamassa äitiään 
arkiaskareissa. Sunnuntaisin Annki ja Monique-Karin soittelevat toisilleen.  
Monique-Karinin anaali on ommeltu umpeen ja vatsassa roikkuu avannepussi, johon kakat kertyvät.  
Kakkapussin hän tyhjentää puutarhakompostiin, jotta vihannekset saisivat ihmispaskaa lannoitteeksi 
eli ehtaa luomua.  
 
Stenigit menivät Vännäsiin Centbron ja Gävlen kautta. Gävlen pohjoispuolella on Skandinavian suurin 
kauppakeskus Think Park, jonka omistaa liikemies Tord Suckare. Hän haluaisi avata kauppakeskuksia 
Skandinavian ulkopuolelle mutta ongelmana on kielitaidottomuus.  
Äskettäin hän oli myrskynsilmässä koska oli vaalirahoittanut citykeskustapuoluetta mutta selvisi kuin 
koira veräjästä, kun sepitti syyksi toimintarajoitteensa, ettei yksikertaisesti ymmärtänyt asian 
vakavuutta.  
Vaalirahoitukseen hän sai rahat Sally Market-ketjun myynnistä suomalaisvirolaiselle Tallinchainille.  
Senaattori Mats Gammelsson ryvettyi toden teolla ja äskettäin jätti eropyynnön. Eron syyksi hän laittoi 



jalkavaivat sekä halu aloittaa perheliiton puheenjohtajana. Hänen seuraajaksensa tuli ruipelomainen 
Marie Stennäs. Patrik Öresson turhaan toivoi pääsevänsä Matsin seuraajaksi.  
 
Koko päivän Stenigit kiertelivät Think Park kauppakeskuksella niin, että jalat olivat väsyneet, vaikka 
siellä on liukuhihnoja, joiden päällä seistään, ettei tarvitsisi kävellä pitkillä käytävillä.  
Keskellä kauppakeskusta on luksuskahvila Café Idea. Sieltä Jessica osti suussa sulavia keilapallon 
näköisiä suklaapalloja. Hän pohti, jos keilailu olisi mielekäs urheilulaji mutta miten ihmeessä keilataan, 
kun vasenkäsi on kipeä, tosin hän on oikeakätinen mutta kuitenkin. Ehkä golf olisi hänen urheilulajinsa 
sillä hän on kuullut alkukesästä paljon golfjuttuja Café Sunerin jätkiltä sekä Nisseltä. 
 
Kauppakeskuksen apteekista Jessica osti Ipren-Mobilat voidetta lihastulehdukseen. Tämä auttoi ja 
käsivarsi alkoi pikkuhiljaa parantua.  
 
Gävlen Think Parkissa kierreltyään Stenigit yöpyivät Skandifellow taukopaikalla, joka sijaitsee E4 tien 
varrella Söderhamnin pohjoispuolella. Taukopaikkarakennus on vihreä peltinen pömpeli.  
Keskellä seinää lukee valkoisella taukopaikan nimi. Siellä on pieni viini- ja makeismyymälä, joka ei ole 
yhtä suuri ja mahtava kuin muilla taukopaikoilla mutta kyllä täälläkin saa rahat menemään, 
reikiinnyttää hampaansa sekä maksan poksahtamaan, kuten hän ajatteli samalla, kun katseli 
myymälän tuotteita. Hän löysi halvalla lakritsavodkaa, kun mulkerovainaalle tuli annettua liikaa viinaa, 
ajatteli Jessica. Hän osti myös Topstick makeissekoituksen, jolle äiti nauraa räkätti, ettei ainakaan hän 
ilkeäisi ostaa noin lapsellisen nimistä makeissekoitusta.  
Lisäksi hän osti jaloviinaa, kun näki äidillä hienon jaloviina pullon. Hänen baarikaappinsa on täynnä 
miniviinapulloja niin, että voisi perustaa oman viinakaupan.  
Annki osti hienoa länsipohjalaista jaloviinaa ihan vain lääkekäyttöön. Lisäksi hän osti Farsanin 
valkoista suklaata. Anders osti ison pussillisen pehmeitä toffeemakeisia.  
Sitten he jatkoivat matkaa kohti Vännäsin Gersnäsiä. Joka kerta Anders ihmettelee, kun sukulaiset 
aina hankkiutuvat monen mutkan taakse.  
 
Monique-Karinin luona oli paljon väkeä; Edward ja Erin sekä heidän kaksosensa. Edwardin kyydissä 
tuli myös Sven-Emil. Paikalla oli myös vastikään eläköityneet Urban ja Tina-Maria.  
 
Tina-Maria on ollut viime aikoina paljon sairastellut. Keväällä sai aivoveritulpan mutta onneksi selvisi ja 
lääkkeillä se saatiin haihdutettua pois. Jos lääkkeet eivät olisi tehonneet, niin silloin olisi otettu 
käyttöön mikroskooppinen lääkäri, joka olisi laitettu suoraan suoneen, jolloin olisi avaruusaluksen 
avulla lentänyt aivoverisuoneen ja ampunut veritulpat mäsäksi. Onneksi halvempi lääkevaihtoehto 
auttoi ja nyt hän on lähes täysin toipunut eikä päällepäin näy merkkiäkään trombista paitsi, että yhä 
puhe on hieman takkuilevaa.  
 
Urban ja Tina-Maria tapaavat paljon reissata, sillä tätä nykyään on erittäin hyvä tieverkosto sekä 
junayhteydet. He asuvat Eskilstunassa, pienessä omakotitalossa. Lapset asuvat yhä Södertäljessä eli 
sinne ei ole pitkästi. Tina-Maria saa ilmaisia matkoja, kun on aiemmin ollut töissä matkakeskuksella.  
Työnantaja SL – Stor-Stockholms Lokaltrafik on antanut työläisilleen vapaakortin. Myös eläköityneet 
saavat pitää vapaakortin, jotta he voisivat helposti liikkua ympäri Mälar-laaksoa.  
Tukholman metroa on laajennettu Södertäljeen asti ja on suunnitelmissa suuri länsilaajennus 
Eskilstunaan mutta vielä on mutkia matkassa.  
 
Jessica istui enimmäkseen asuntovaunussa lukien mielenkiintoista lukulaiteromaania Ölburkflykting, 
jonka hän osti Scandifellow taukopaikalta. Kerrankin heräteostoksesta oli hyötyä. Todella 
mielenkiintoinen ja hullun hauska romaani, ajatteli Jessica samalla, kun istui asuntovaunussa nenä 
kiinni lukulaitekirjassa.  
Ölburkflyktingen romaanin on kirjoittanut esikoiskirjailija, Mille Upping, jolla on lyhyeksi leikattu 
harmahtava tukka ja vahvat kulmakarvat.  
 
Tarina kertoo skandinavinaisesta, joka sairaalloisesti ihailee Suomea ja suomalaisuutta, kun on 
kyllästynyt skandimeininkiin. Eräänä päivänä hän matkustaa Helsinkiin, jossa tapaa 
suomalaispsykologin, joka on kyllästynyt olla suomalainen ja vatuloi vakavissaan itsemurhaa. 
Suomalaispsykologi saa loistoidean; tämä onneton skandinaavinainen voisi ottaa hänen 
henkilöllisyytensä samalla, kun itse tekisi itsarin. Skandinaavinainen on nimeltä Virran Lillström ja 
suomalaispsykologi on Minetti Huhtasaari. Naiset matkustavat Lappiin, viimeiseen jäljellä olevaan 
kairahan, jossa Minetti ottaa esiin laserleikkurin ja sivaltaa itseltään kaulan auki samalla, kun ojentaa 



Virranille henkilöpaperit. Heti kun Minetiltä on henki lähtenyt, niin Virran alkaa esiintyä psykologi 
Minetti Huhtasaarena. Hän matkustaa luotijunalla Turkuun, jonne päättää jäädä asumaan ja hankkia 
suomalaisukon. Lukulaiteromaanin lopussa hän paljastuu ja karkotetaan takaisin Skandinaviaan ja 
joutuu suljettuun psykiatriseen sairaalaan. Mielisairaalassa hänen pitää päivittäin kysyä itseltään, että 
pitääkö olla huolissaan.  
 
Lukulaiteromaani on niin koukuttava, että Jessican oli pakko lukea niin paljon kuin mahdollista. 
Samalla hän piteli vasenta käsivarttaan lepoasennossa. Lihastulehdus alkaa helpottaa.  
Monique-Karinia huvitti, kun Jessie oli löytänyt mielenkiintoisen lukulaitteen. Parempi lukuharrastus 
kuin äidin helmoissa pyöriminen, ajatteli leskirouva Monique-Karin.  
 
Lukemisen ohella Jessica salaa ihaili asuntovaunun verhojen takaa Jimmy. Hän tuntee vahvaa 
ihastusta serkkuaan kohtaan, vaikka ikäeroa on enemmän kuin Fredrikiin. Jessie itse mielessään 
ajatteli, että olisi kiva nussia myös Fredden puoliveljeä ja pian ujosteli omaa ajatustaan.  
Kun oli kahvi tai ruoka-aika, niin silloin Jessica istuutui vanhempiensa väliin, ettei vahingossakaan 
istuutuisi Jimmyn viereen, jolloin käsivartta alkaisi nykiä halaukseen, kuten hän itse mielessään 
vatuloi.  
Fredrikiä Jessica ei ole nähnyt sitten mummon hautajaisten. Totta kai hän yhä kaipaa tätä niin maan 
perusteellisesti, sillä heillähän on yhteinen lapsi, josta serkkupoika ei tiedä mitään. Myöskään Jessica 
ei tiedä missä on salainen poika ja millä nimellä. Nyt poika on vuotta Jimmyä ja Lottaa vanhempi.  
Jessica kuuli sivukorvalla, kun eno kertoi, että Fredrik on töissä Johnk Hospitalissa ja asuu Centstadin 
ulkopuolella.  
Sairaalan ohi on äskettäin aloitettu länsimetron rakentamisen. On tarkoitus laajentaa Centradin metroa 
aina Roskildeen asti.  
Jessica kuuli kauhukseen, että Fredrik on kaikessa hiljaisuudessa mennyt naimisiin Jonna Nöglen 
kanssa ja ottanut vaimon sukunimen koska häntä häiritsi oma kummallinen sukunimi, joka tarkoittaa 
lankavyyhtiä. Edward kummasteli poikansa uutta sukunimeä ja yrittää ääntää sen tanskaksi mutta 
huonoin tuloksin. Jämtlantilainen ei koskaan opi ääntämään täydellistä tanskaa. 
Vaikka Fredrik on jämtlantilainen, niin silti hän nopeasti oppi ääntämään paikallista murretta, sillä 
nuorempien on helpompi oppia kieliä ja murteita.  
 
Fredrik ja Jonna ovat tutustuneet Fredrikin työkaveri, Joonas Karjalaiseen, joka suurin piirtein 
samoihin aikoihin meni naimisiin ja asuvat samassa kaupunginosassa. Fredde ja Joonas tapasivat 
ensi kerran Ghanassa, jossa myös Karjalainen opiskeli Ebola-tieteitä. Tästä Edward kertoi Kivisille ja 
Monique-Karinille ruokapöydän ääressä. Jessica kuunteli ja itse mielessään ajatteli, että olipa harmi, 
kun sekin eurokarju on menetetty. Tätä hän ei tietenkään sano ääneen enon ja vanhempiensa kuulle. 
Varmasti tulisi paljon sanomista kotimatkalla, vatuloi hän.  
Jessica ajatteli haikeana, että nyt on pakko jättää tämä seksikäs serkkupoika pois mielestä mutta 
onneksi oli ehtinyt saada spontaanimunaa tältä. Jälleen tuli mieleen salainen poisadoptoidu poika. 
Jessie pohti, jos Sandra Tuppsonina ottaisi selvää pojan olinpaikasta mutta sellaiseen rumbaan hän ei 
jaksa ryhtyä. Fredrikille ei tietenkään enää kannata kertoa heidän yhteisestä lapsestansa, kun tämä on 
jo naimisissa eli turhaan vaarantaisi serkun avioliittoa, ajatteli Jessica samalla, kun söi Monique-
Karinin laittamaa ihanaa rosvopaistia uusien perunoiden kera.  
Jessica vaivihkaa vilkaisi Jimmyä ja ajatteli, että ehkä muutaman vuoden kuluttua saisi munaa 
Fredrikin puoliveljeltä. Hän kiireen vilkkaa vaihtoi ajatuksensa, ettei liikaa kiihottuisi. Kiihottuminen 
saattaisi paljastua, ajatteli hän. Vielä Jimmy Lillnysta on sakkolihaa eli ei kannata edes leikillään 
flirttailla, ajatteli Jessie.  
Kun kaikki olivat syöneet ja nousseet kiittäen ylös, niin myös Jessica nousi ja vei lautasen 
täysautomaattiseen astianpesukoneeseen ja kiitti ruuasta. Monique-Karin sanoi: ”Ole hyvä, kiva kun 
maistui!” Sitten Jessica meni takaisin asuntovaunuun lukemaan Ölburkflyktingen romaanilukulaitetta.  
 
Talon ja asuntovaunun välissä on puutarhapöytä. Lukemisen ohella Jessica kirjoittaa kannettavalla 
tietokoneella kertomustaan mutta ulkona hänen on vaikea keskittyä kirjoittamiseen, kun on paljon 
häiriötekijöitä. Hän huomasi, että myös kaksosilla on omat läppärit mukana.  
 
Monique-Karinin luona on hidas Wi-fi verkko. Jörgenillä oli tarkoitus vahvistaa langatonta verkkoa 
mutta se jäi sairastumisen ja kuoleman takia. Rannassa, puunoksalla, roikkuu tavallinen analoginen 
kalaverkko. Joskus, kun Monique-Karin voi paremmin, niin hän käy kalastamassa. Järvi on nimeltä 
Hemträsk, josta saa enimmäkseen ahvenia sekä kiiskeä. Jessican onneksi tällä kertaa kukaan ei 
kalastanut, ettei tarvitse katsoa inhottavia fisuja.  



 
Lotta vaikuttaa melkoiselta hulivilitytöltä, melkein samanlainen vekkuli kuin Jessica pienenä. Jimmy on 
rauhallisempi kuin kaksoissiskonsa.  
Kaksosilla on jo sometilit. Jessica on löytänyt Jimmyn Photogram tilin, jossa tämä esiintyy nimimerkillä 
Jimmy Lillis. Totta kai Jessica alkoi seurata suosikkiserkkuaan, muttei uskalla ottaa yhteyttä eikä 
kommentoida. Hän peukuttaa maltillisesti serkkunsa postauksia, ettei vain tämä laittaisi estolistalle.  
Jessica todella odottaa pelonsekaisin tuntein, kun Jimmy täyttää kahdeksantoistavuotta. Häntä 
kiihottaa, kun äiti on Jimmyn kummi ja hän itse on kummityttö. Olisi kiva kummitella ihanaa Jimmyä, 
kuten hän tapaa usein unelmoida.  
 
Jimmyllä ei ole Facebook tiliä vaan uudessa Net-Galleryssa, kun enää harva lapsi ja nuori edes käy 
Facebookin sisäänkirjautumissivulla. Net-Gallery on pop.  
Jessica ei tiedä, että suosikkiserkku on uudessa somessa. Jos tietäisi, niin hän palaisi takaisin Net-
Galleryyn.  
Edwardilla on tilit molemmissa; naamakirjassa sekä Net-Galleryssa. Anders ja Annki eivät tule 
hankkimaan tiliä uudesta somesta, heille naamakirja saa riittää. Joskus Jessica on leikillään 
houkutellut vanhempiaan Net-Galleryyn sanomalla, että siellä on jopa Edward.  
 
Jessicaa huvittaa Jimmyn kavereiden hassut kommentit Photogrammissa sekä tämän 
vastakommentit. Jessica ei kehtaa eikä uskalla osallistua teinipoikien keskusteluun koska silloin 
Jimmyn kaverit voivat alkaa häntä kutsumaan puumanaiseksi ja pedofiiliksi. Oikeastaan hän on 
melkoinen puumanainen, kun kiihottuu nuorista jätkistä. Jimmyhän on vuotta nuorempi kuin hänen 
salainen poikansa.  
 
Viikon kuluttua Stenigit sekä muutkin Monique-Karinin kesävieraat palasivat koteihinsa. Kun 
kesävieraat olivat lähteneet, niin silloin leskirouva haikeana ajatteli itsemielessään; ensi vuonna 
kesävieraat saapuvat jälleen… 
 
Kotiin lähtiessä Stenigit kävivät Vännäsin Tokmannilla koska siellä on sellaisiakin tuotteita, joita ei ole 
Länsi-Götanmaalla kuten esimerkiksi kylpysaavin pohjapehmusteita.  
 
Pohjois-Skandinaviassa kylpysaavit ovat erittäin suosittuja. Norrbottenissa eli Meänmaalla kylpysaavit 
on sijoitettu saunoihin niin, että olisi rattoisampi baadata.  
 
Viime aikoina huumorilukulaitelehti, Tokig lakkautettiin lukija pulan takia. Nykynuoriso ei enää lämpene 
Tokig ja Knölgriset huumorista. Jotenkuten vielä huumorilukulaitelehti Giftet huvittaa nuorisoa mutta 
senkin taru alkaa olla ohitse, kun kukkahattutädit ja silinterisedät ovat liikaa moralisoineet Giftet-
huumoria. Jessica osti Norlannin Giftet murreversion, kun ymmärtää paremmin murteita, jotka eniten 
muistuttavat Jämtlandin murretta. Kyllä hän osaa ihan kiitettävästi Länsi-Götanmaan murretta mutta 
ainahan kotimurre on helpoin.  
 
Jonkin aikaa hän tilasi Giftet lukulaitetta. Giftetissä on runsaasti sairaan lapsellista pieruhuumoria, jota 
äiti ei ymmärrä. Hänen mielestänsä tällainen moderni pissi ja kakka huumori on tosi lapsellista. Giftet 
lukulaitelehti ei todellakaan ole lapsille sillä siinä on paljon sairasta seksihuumoria.  
Tokig oli terveempää huumoria, vaikka kukkahattutädit ja silinterisedät paheksuivat sitäkin. Parhaillaan 
kukkahatut ja silinterit käyvät taistelua Giftet lukulaitelehtiä vastaan.  
 
Sillä välin, kun Anders ja Annki olivat lomamatkalla, niin Janina oli talovahtina. Mukana oli myös Josef 
Merkel. Vielä Jessica ei ole tavannut Josefia. Hän odottaa tapaamista pelon sekaisin tuntein, kun 
pelkää rakastuvansa pikkusiskon ukkoon, kuten hän itse mielessään vatuloi.  
 
Muutama vuosi sitten Annki sai Gretalta ruosteenruskeavärisen viihderobotin koska Gretalla ja Kjellillä 
on ennestään samanlainen viihderobotti, joka käyttää samaa toimintataajuutta. Robotin, jonka Greta 
antoi kälylleen, hän oli voittanut Jämtland yhdistyksen jäsenarpajaisissa. Greta tietää, että Annki on 
oikea robotti-Iida, niinpä hän päätti lahjoittaa kälylleen tämän kissankokoisen viihderobotin.  
 
Kjell ja Greta ovat mukana jämtlantilais-perinneyhdistyksessä. He ovat yhä myös Breaktrojkassa, 
jonka vetäjä, Anna Pulksson on jäänyt eläkkeelle ja hänen seuraajakseen tuli Greta Stenig, kun tämä 
on melkoinen tulisielu. Annan poika, Karl Pulksson, työskentelee Vickegårdenin palvelutalon 
jämtlantilaisella osastolla.  



 
Greta johtaa myös tiistaijumpparyhmää. Moni luulee, että se on osa jämtlantilais-yhdistystä mutta se 
on väärä luulo. Ihan turhaan jumpasta kiinnostuneet liittyvät yhdistyksen jäseniksi.  
Annki suunnittelee aloittavansa kälynsä johtamassa jumpparyhmässä, jotta kuvitteelliset läskit saisivat 
kyytiä, sillä naiset aina laihduttavat, kuten hän tapaa sanoa.  
 
Kjell ja Greta eivät halua myydä arpajaisvoitto robottia koska siihen on ehditty tallentaa 
henkilökohtaisia tiedostoja sekä kuvia, jotka näkyvät satunnaisesti robotin kyljessä olevasta 
kuvaruudusta. Kun molemmat robotit ovat samanaikaisesti päällä, niin silloin kuuluu hirveää ulinaa, 
kun tutkataajuudet kolaroivat keskenään.  
 
Parisen vuotta sitten, kun Annki oli käymässä Gretan ja Kjellin luona ja samalla toi vanhoja luettuja 
Sällskapet lukulaiteaikakausjulkaisuja, niin silloin Greta kysyi, jos tämä tahtoisi uusimman 
viihderobotin. Heti siltä istumaltaan hän ihastui tähän veikeään viihderobottiin, joka soitti jämtlantilais-
iskelmää. Greta ja Kjell ovat kytkeneet robotin Schlagerradioon.  
Greta näki, kuinka käly kiintyi robottiin ja sanoi: ”Ota matkaan, pistä pussiin, kuten erään etniseen 
väistöryhmään kuuluva henkilö sanoi, kun löysi talon puukon!”. Annkia nauratti kälynsä sutkaus.  
 
Annki kiitti robotista ja päätti päivittää robotin soittamaan Taalainmaan Schlager-Rexin lauantaitanssit 
toivekonserttia.  
Annki ja Anders eivät halua ottaa kotieläintä koska silloin olisi vaikea matkailla. He ovat päättäneet 
useammin käydä Thaimaassa. Robotin voi sammuttaa matkan ajaksi mutta kotieläintä ei tietenkään 
voi sammuttaa. Eläintä ei tietenkään voi ottaa mukaan lomamatkalle, kun taas robotin voi ottaa 
mukaan, jotta saisi viihdettä.  
 
Greta ja Kjell mielellään lueskelevat Sällskapet lukulaitteita ja ratkoo Stornätet ristikkoa, jonka Annki 
nollasi, sillä myös hän ja Anders tapaavat täyttää samaa ristikkoa. Onneksi lukulaitteiden ristikot 
pystyvät nollaamaan.  
 
Viihderobotti on valmistettu Baskimaassa ja valmistaja on Baskimaan suurin elektroniikkafirma  
Chili Inc. Yrityksen elektroniikka on markkinoiden halvimpia mutta kuitenkin ihan käytännöllisiä. 
Viihderobotti tulee, kun sille sanoo; Chili, Come here! Kun robotille sanoo espanjaksi Salida, niin silloin 
se lähtee rullaamaan kohti ulko-ovea.  
Aluksi Annkilla ja Andersilla oli vaikeuksia ohjelmoida Chili-robottiin puheääntä sekä uuden kodin 
huone että tavaratietoa.  
 
Vuosi sitten Anders vaihtoi asuntoauton matkailuperävaunuun, ettei tarvitsisi maksaa ajoneuvoveroa.  
Asuntovaunussa on huippumoderni tietokonejärjestelmä sekä webbikamera.  
 
Lomamatkan aikana Jessica nukkui rinnat paljaina. Vihdoinkin läskirumba alkaa hellittää. Hän pystyy 
olemaan iltaisin ja aamuisin rinnat paljaina vanhempiensa läsnä ollessa.  
Hieman häntä yhä kiihottaa toplesstyyli mutta yrittää olla välittämättä kiihottumisesta sekä 
munasolujen irtoilusta. Annki on alkanut pitää yöpaitaa yllään ja se harmittaa Jessicaa, kun on ainoa, 
joka nukkuu rinnat paljaina.  
Syynä Annkin Topless innostuksen laantumiseen lienee ikäkriisi; hän ja Anders ovat jo 
kuusikymppisiä. Totta kai Annkista tuntuu hyvältä, kun tytär on pääsemässä eroon lapsellisesta 
läskirumbastaan. 
 
Kun Anders, Annki ja Jessica olivat tulleet kotiin, niin silloin Janina ja Josef lähtivät. 
Äskettäin Janina on muuttanut virallisesti Lysekiliin poikakaverinsa luokse. Talo on kulunut 
rivitalonpätkä kaupungin vanhassa keskustassa. Lysekilin uusi keskusta on vanhan keskustan 
itäpuolella. Vanha keskusta on lähempänä merta. Se onkin uuden keskustan sijainnin syynä; 
mahdollinen ilmaston lämpenemisestä johtuva merennousu. Ilmastonmuutos on jälleen alkanut 
muistuttaa olemassaolostaan.  
 
Janina ja Josef suunnittelevat omakotitalon ostamista. Sellaisen rakentamiseen ei aika riittäisi, kun 
molemmilla on pitkiä työpäiviä. Heillä molemmilla on hyväpalkkaiset työt niin, että Janinan isosisko on 
kateellinen. Ehkä myös Jessicalla olisi ollut mahdollisuus hyvään työhön, jos ei olisi hankkinut itselleen 
potkuja Mellerudista sekä olisi pistänyt Olgalle kunnolla kampoihin, kun tämä rykivä akka aloitti 
selkään puukotukset.  



Jo keskiasteella Jessican olisi pitänyt ottaa matematiikka tosissaan ja viis välittää pedagogien 
lellityksistä. Tämähän on pelkkää jossittelua, kuten hän itsekin tapaa silloin tällöin pohtia.  
 
Muutaman viikon kuluttua Janina ja Josef lähtevät lomamatkalle Gotlannin saarelle, jossa on Merkelin 
tuttavan häät. Josef ja Janina eivät aio perustaa perhettä, ei ainakaan näillä näpöttimillä. Lapsen 
tekoon ei aika riittäisi. Merkelin veljellä on viisivuotias tytär, joka silloin tällöin käy kylässä eli lapsikiintiö 
täyttyy hyvin. Josef Merkelin vanhemmilla, Svea ja Marcus, jotka asuvat Tanums Hedessä, on 
pienikokoinen pötkylän muotoinen viihderobotti, Molly Tronic. Isä on syntynyt Krakovassa ja murtaa 
melko lailla skandinaviaa. Svea on kantaskandinaavi.  
 
Juulin viimeisenä lauantaina Kristoffer Tillgren soitti Jessicalle ja pyysi kuskiksi Velandan  
M-Marketiin, kun on tuttavan koiravahtina eikä isoa Skotlannin paimenkoiraa pysty jättää yksin kotiin 
eikä uskalla ottaa mukaan, kun kaupan ulkopuolella syrjäytyneet ilmastopakolaisnuoriso saattaisi 
rääkätä koiraa.  
 
Totta kai yksinäinen Jessica suostui kuskiksi, kun Kristofferia ei aikaisemmin tarvinnut kyyditä. Hänen 
ei ole pitkään aikaan tarvinnut kyyditä ketään, kiitos Abrahamin murhan, kuten hän itse mielessään 
ajattelee samalla, kun kävelee autolleen. Kristoffer on hyvin humoristinen mutta siitä Elgar-Maxim, 
Giovanni eikä hoivapäälliköt olisi samaa mieltä.  
 
Totta kai Kristoffer maksoi 20 globalia biokaasurahaa, sillä syksyllä, vähän ennen murhaa, hän itse oli 
kehottanut Jessicaa alkaa vaatia kyytimaksua. Niin hän tekikin ja otti maksun tämän hengellä.  
Kristoffer asuu Eurobon pohjoispuolella, kortteli Hempanissa.  
 
Koira kömpi Hyundai iRexin takapenkille. Kristoffer kysyi Jessicalta, että pelkääkö hän isoja koiria, 
johon tämä vastasi, ettei pelkää koska 2980-luvun alussa hänen vanhemmillansa oli samanlainen 
koira. Jessica selitti innoissaan, että tämä tapahtui Kristianstadissa ja vuosiluvuissa hän oli erittäin 
tarkka. Hänellä on tapana juurta jaksain kertoa yksityiskohtaisesti vuosilukuineen ja paikannimineen. 
Monet ihmiset ihmettelevät, että kuinka ihmeessä blondi pystyy muistamaan mitä on tehnyt minäkin 
vuonna. Muistamisen salaisuutena on kertomusten sanelu eli kertomukset toimivat muistikarttoina.  
Sitten Kristoffer kysyi, että kuinka hän on päässyt yli Abrahamin kuolemasta. Jessie vastasi, että 
erittäin hyvin ja muistot ovat tallessa. Hiljaa itse mielessään hän ajatteli; hyvinkin muistot; mulkeron 
rahan pummaukset ja vittuilut. Tätä hän ei tietenkään sano ääneen. Kristoffer sanoi, että myös hän on 
pääsemässä yli mutta joskus Abraham tulee mieleen. 
 
M-Marketiin ei ole pitkästi, pitää ajaa vain Eurobovägeniä päästä päähän ja sitten kääntyä 
vasemmalle, Velandavägenille. Sitten kaupan mainostorni jo näkyykin.  
Jessica odotti koiran kanssa autossa. Hauva oli ihan rauhallinen.  
Kauppareissun jälkeen Kristoffer tarjosi cappuccinot Jessicalle. Varmasti Elgar-Maxim olisi tullut 
kateelliseksi, ajatteli Jessica samalla, kun astui Tillgrenin eteiseen. Asunto muistuttaa melkoisesti 
Abrahamin kämppää.  
Jessica huomasi eteisen seinällä hassun tikkataulun, jossa oli Elgar-Maximin kuva. Punainen tikka oli 
nenän kohdalla. Jessicaa alkoi naurattaa, kun tursakkeen kuva toimii tikkatauluna.  
Jessica ajatteli, että myös hän voisi tehdä samanlaisen tikkataulun Abraham-vainaan pärstästä mutta 
ehkä olisi parempi olla tekemättä, sillä se voisi herättää epäilystä murhaajasta, ajatteli hän.  
 
Myöhemmin kotiparkkipaikalla hän puhdisti takapenkin koiran karvoista. Skotlanninpaimenkoirasta 
irtoaa pitkiä vaaleita karvoja. Ehkä isä ja äiti olisivat luulleet hänen kuskanneen pitkätukkaisia jätkiä tai 
pimuja, jolloin he olisivat luulleet hänen tulleen ulos kaapista. Jessica ei juurikaan syty naisista 
muutamaa lukuun ottamatta; Johanna Kivinen ja rikoskyttä Jonna Lennartsson. Heidän kohdallansa 
hän ei ajattele, että nämä ovat naisia vaan seksuaalisia ihmisiä. Lesbo sanaa Jessica karttaa kuin 
Ebolaa.  
 
Kun sunnuntaisin hän menee Velandan kioskille lataamaan jämtlantilaisen iltapäivälukulaitelehden ja 
jos sitä ei jostain syystä ole saatavilla, niin silloin Vingvägenille tultuaan alkaa inistä: ”Paska hintit ja 
lesbot eivät olleet laittaneet lukulaitetta ladattavaksi!”. Hän itse ei koe olevansa paska lesbo, vaikka 
fanittaakin Johannaa, sitä ainoaa oikeaa kaksoisolentoa, kuten hän yrittää aivopestä itsensä, jotta 
Johanne tapaus haihtuisi lopullisesti pois mielestä.  
 



Tällä hetkellä Velandan kioski on ainoa, jossa myydään jämtlantilaisia iltapäivälukulaitelehtiä. 
Intaganin kioskissa myydään jämtlantilaisia kuukausi lukulaitelehti, De bästa Jämtland. Kyseisestä 
lukulaitteesta on myös muita murreversioita ympäri Skandinaviaa. Joskus Jessica on ostanut länsi-
götanmaalaisen murreversion mutta vierastaa täkäläistä murretta, kun se ei ole sama kuin synnyin 
maakuntamurre.  
 
Eräänä päivänä, Augustin alussa, kun Jessica oli kävelyllä kaupungin keskustassa, niinpä hän päätti 
piipahtaa second-hand tavaratalo Robin Hoodissa, että olisiko siellä jotain erikoista. Joka kerta hän 
ensimmäisenä tekee kierroksen lukulaiteosastolla, kun on lukulaitetoukka.  
Osastolla on myös perinteisiä paperikirjoja, joiden joukossa komeili anonyymi nettikirjailija The JT:n 
teoksia. Jessica katsoi hintaa; oho, 100 globalia, joka on vanhassa rahassa 1000 euroa, ajatteli 
Jessica. Hän päätti jättää kirjan kaupan hyllyyn. Ehkä jostain toisesta second-handista tai 
antikvariaatista löytäisi halvemmalla. 2980-luvun puolivälissä mummolta saatu lukulaiteromaani The 
Best Year on vielä lukematta, kun silloin Jessica ei vielä osannut tarpeeksi hyvin englantia mutta nyt 
osaa paremmin eli joku päivä pitänee viimeinkin lukea mummovainaan antama joululahja, ajatteli hän.  
Sitten hän poistui second-handista, joka on kauppakeskus Trolletin kellaritiloissa.  
Kyseisessä pienehkössä kauppakeskuksessa on kokeiltu muun muassa kauppahallia mutta se ei ollut 
menestys. Sitten kauppahallin tyhjiin tiloihin muutti virastoja, kuten esimerkiksi Insurance Cash, 
verovirasto sekä Work Office.  
Muutaman kerran Jessica on käynyt työkkärissä kysymässä oikeita töitä. Siellä ei ole mitään tarjolla, ei 
ainakaan niin kauan, kun hän on Daily Activityssä kirjoilla eli hän ei ole tällä hetkellä avoimien 
työmarkkinoiden käytettävissä. Tämä pistää masentamaan ja vituttamaan. Olisi kiva löytää oikeita, 
normaalirajoitteisten töitä, jotta pääsisi mulkerovainaan muistoista, kuten Jessica tapaa monesti 
ajatella.   
 
Second-handin liukuportaissa Jessica kohtasi entisen työkaverinsa, Olga Lindbergin. Kohteliaisuuden 
vuoksi hän tervehti Olgaa, joka naurahtaen kysyi: ”Mitä puuhailet tätä nykyään?” Jessica vastasi 
olevansa viimeistä viikkoa kesälomalla ja ensi viikolla työt jatkuvat Kraftverket-talolla. Olgalta pääsi 
lyhyt rykäisy ja sitten naurahti: ”Heh, sinä olet yhä lepopuussa, Sicket folk!” Jessica vastasi, että hän 
tavalliseen tapaan paiskii duunia niskalimassa. Olgalta pääsi naurun purskahdus. Jessica sanoi, että 
hän kaipaa takaisin informationsservice-osastolle. Olga näkyi nyökkäävän hyväksyvästi, muttei voi 
tehdä mitään, kun on jäänyt vanhuuseläkkeelle. Tuskin hän ottaisi käkättävää jämtlantilais-blondia 
takaisin, kun on onnistunut tämän savustaa ulos.  
 
Jessica ja Olga menivät vastakkaisiin ilmansuuntiin; Olga meni sisälle second-handiin ja Jessica 
poistui kauppakeskukselta. Suoraan edessä on Kundtorget, jossa näin kesäkuukausina on melkoinen 
vilinä. Hän kääntyi vasemmalle. Unionsgatanin kohdalla alkaa lasitettu kävelykatu. Jessica meni 
kävelykadulle ja käveli kohti kauppakeskus Överbytä. 
 
Kauppakeskuksen pääsisäänkäynnin edustalla hän kohtasi Larsin, jonka vieressä oli avustajarobotti. 
Ilmeisesti Vennersten on saanut oman avustajarobotin, ajatteli Jessica.  
Hyvän tavan vuoksi Jessica tervehti Larsia, joka tervehti takaisin: ”Tjena Jessica! Ensi viikolla meillä 
on hauskaa, kun tulet töihin!” Jessie nyökkäsi ja jatkoi matkaansa kohti kotia, kunnes hänet valtasi 
uteliaisuus, että mitä Lars touhuaa robottinsa kanssa keskellä kaupunkia.  
 
Jessica kääntyi ja turvallisen välimatkan päässä lähti varjostamaan työkaveriaan ja robottia. 
Avustajarobotti on Larsin kintereillä. Jos hän lähtisi omille teilleen, niin silloin robotti hälyttäisi hänen 
asuntolan väen paikalle. Jos robotti havaitsisi, että jätkä alkaisi pummata rahaa ohikulkijoilta, niin 
silloin robotti sanoisi kyseiselle henkilölle, ettei Larsille saa antaa rahaa, sillä tällä on toimintarajoite.   
 
Lars ja robotti menivät Kundtorgetin bussiosioon. Lars meni robotin kanssa Brålandan pysäkille. 
Jessica istuutui toria vastapäätä olevalle kaukolämpöpenkille katsomaan mitä on tekeillä. Kun bussi 
saapui, niin silloin hän meni Sofia Eriksson puiston laitaan, jotta näkisi ohiajavan bussin. Kun bussi oli 
ajanut ohi, niin silloin hän talsi puiston läpi kohti Nybergskullaa.  
 
Joka kerta, kun Jessica näkee S-L Safetyn arvokuljetusauton kaupungilla ollessaan, niin silloin hänelle 
tulee pakkomielle vilauttaa keskisormea, kun vihaa yli kaiken tätä monikansallista turva-alan yritystä. 
Keskisormea näytettyään hän lähtee juoksemaan siihen suuntaan, jonne autolla ei pääse. Autoillessa 
hän ei tietenkään kiihkoile, kun silloin henkilöllisyys paljastuisi rekisteritunnuksesta.  
Kun hän näkee kaupungilla S-L Safetyn vartijateknikoita, niin silloin hän menee kuuloetäisyydelle ja 



sanoo: ”Fittans mafiosos!” ja samassa lähtee pinkomaan niin lujaa kuin kintuistaan lähtee. 
Monestikaan vartijoilla ei ole lupa poistua vartiointialueeltaan. Sama juttu myös vartiointirobottien 
kanssa. Hän ei uskalla sabotoida robotteja koska ne saattavat ampua nukutuskapselin.  
Hän kiihkoilee ihmisvartijoille vain silloin, kun ei ole mitään erikoista asiaa läheisiin kauppoihin. 
Silloinhan ei pystyisi asioida, kun vartijateknikko kulkee perässä yrittäen häätää kyseisestä 
myymälästä. Kun hänellä on asiaa kauppakeskuksiin, niin hän tietenkin menee asiallisesti sisälle. 
Sama juttu myös vanhempien seurassa. 
 
Jessica tuntee läpikotaisin keskustan korttelit, niinpä on helppo eksyttää S-L Safetyn pakettiauton 
kannoiltaan. Muutaman kerran turvateknikot ovat varsikseen varjostaneet häntä ja ajanut mutkan 
kautta Älvåsvägenille ja odottanut numero kahdeksan edustalla. Tietenkään silloin Jessica ei mene 
suoraan A-rappuun vaan kävelee kotitalonsa ympäri ja pujahtaa talon toisessa päässä olevaan  
E-rappuun tai toisen päädyn kellariluiskasta sisään. Sitten kellarinkäytävää pitkin A-rappuun niin, 
etteivät turvateknikot näkisi missä hän asuu. Ilmeisesti he tietävät kuka hän on, sillä kaupungintalolla 
ollessaan hän sadunnaisesti tapasi S-L Safetyn vartijoita. Tietenkin hän oli asiallinen. Jessican 
onneksi Kraftverket-taloa vartioi vanha kunnon Nokas.  
 
Jessica epäilee erästä nuorta miespuolista S-L Safetyn vartijateknikkoa, että tämä olisi ollut jonkin 
aikaa kaupungintalon reseptiossa ohjelmoimassa vartiointirobottia. Tämä tapahtui suurin piirtein Jack 
Palmgrenin työharjoittelun aikoihin eli hänen pärstäkertoimensa pakostakin jäi reseptioporukan mieliin. 
Jessica ei vihaa kyseistä miestä vaan yritystä. Mies on nimeltään Magnum, muttei kuitenkaan 
naapurinmies. Vartija Magnum on komeampi ja laihempi kuin Johanssonin kaima.  
 
Tässä päivänä eräänä arvokuljetusautoa pakoon juostessa Jessican takkipuhelin soi. Soittaja oli 
nuorimiesääni, joka uteli, että mitä hän touhuaa. Jessica arvasi, että soittaja on S-L Safetyn turva-
autosta ja sen vuoksi väitti olevansa kotona telkkarin ääressä, jolloin miesääni kertoi näkevänsä hänet 
juoksemassa. Jessica kysyi soittajan nimeä, johon miesääni vastasi: ”Olemme ystäviäsi, älä pelkää!” 
Jessica ei uskalla pysähtyä ja mennä turvateknikoiden luokse koska pelkää jos he laittaisivat hänet 
rautoihin ja sitten isorintainen rikoskyttä ilmestyisi tisseineen paikalle. Jessica yrittää vakuuttaa 
itselleen, etteivät turvateknikot tuntisi häntä. Totta kai hän yrittää hillitä itsensä, sillä enenneemmin tai 
myöhemmin joutuisi kiipeliin ja sitten pahimmassa tapauksessa joutuisi tosi hankaliin kuulusteluihin 
isorintaisen rikospoliisin kanssa. Tuskin ihana rikoskyttä, Jonna Lennartsson sattuisi 
kuulusteluvuoroon, kuten Jessie tapaa vatuloida.  
  
Jessica ei käsitä kuinka S-L Safety saa kuljettaa suuria määriä rahaa autolla, jonka kyljessä lukee 
kissankokoisin kirjaimin yrityksen nimi niin, että näkee selvästi missä autossa on paljon kahisevaa. 
Sama asia, jos suoraan ilmoittaisi rikollisille, että nyt ollaan rahoineen kaupungilla. Kaiken huippu, kun 
S-L Safetyn väki alkaa seurata autolla sivukujille heti, kun heille vilauttaa keskisormea. Ihan hyvin 
minun tilallani voisi olla rikollisten houkutuslintu, joka näin opastaisi rahankuljettajat aseistautuneiden 
korstojen luokse, kuten hän tapaa pohtia itse mielessään.  
 
Viikonkuluttua, maanantaina, Jessican ja ohjaajien työt alkoivat. Luppoajalla hän yhä sanelee ja 
kirjoittaa kertomuksiaan, ettei joutuisi tekemään nippelihommia. Hän joutuu sanelemaan hiljaisella 
äänellä, ettei kuuluisi muihin työhuoneisiin. Samalla hän odottaa ohjaajia antamaan työtehtäviä. 
Jessica toivoo työtehtäviä Androidilta koska tämä tietää mitä hän osaa ja mitä hän haluaa tehdä.  
Tänä vuonna Daily Activityn ulkoilupäivä on Septemberin alussa koska keväällä Centsjönin ulkoilualue 
oli varattu koululaisille. Hoivahallinto ja Suner suunnittelevat siirtää ulkoilupäivän pysyvästi 
alkusyksyyn ja vaihtaa Centsjönin virkistysalueen Hullsjönin urheilukentälle, jotta olisi lyhyempi matka. 
Lisäksi Hullsjönin urheilukenttä on paremmin sovellettu toiminta- ja liikuntarajoitteisille.  
 


