
Keväästä 3009 lähtien, tiistaisin, Jessica vieras työskentelee Fix Teamissa koska hän viihtyy hyvin ryhmän 
jätkien keskellä, vaikka he ovat toimintarajoitteisia eli hänen oman salaisen diagnostiikkansa mukaan 
kummallisia tyyppejä.  
Kahvilan jätkät sekä Fix Teamin Nisse ja Karlo ovat lähinnä normaalirajoitteista, vaikka silloin tällöin heistä 
paistaa läpi toimintarajoitteisuus.  
Jessica on hyvin päässyt yli Abrahamin murhasta, hänen ensimmäisestä ja myös viimeisestä taposta. Hän 
yrittää lohduttaa itseään pitääkseen omatunnon aisoissa, että hänhän on salaa synnyttänyt poikalapsen 
maailmaan eli tavallaan Abrahamin tilalla on nyt jossain uusi parempi ihminen, kuten hän itse mielessään 
tapaa miettiä.  
 
Jessican sydäntä lähellä ovat Karlo Andersson sekä Nisse Albinsson ja erityisesti Café Sunerin Jerker 
Johansson. Jessica tuntee erityisiä tunteita Jerkeriä kohtaan, ihan kuin tämä olisi pala häntä itseään. Sydän 
oikein huutaa Johanssonin perään, vaikka jätkä on toimintarajoitteinen.  
 
Jessica tykkää myös Bjarne Angerista mutta häntä häiritsee tämän naismaiset piirteet, jotka johtuvat 
lapsuusaikaisista narkolepsialääkkeistä. Unitauti poistui mutta samalla myös alkoi hänen miehisyytensä 
poistua, hyvä kun ei munat pudonneet, kuten Bjarne tapaa diskreetisti vitsailla. Silloin tällöin hän saa 
lääkäriltä testosteronipumppausta, jotta miehisyys säilyisi ja rintojen kasvu pysähtyisi. Testosteronilla 
yritetään aiheuttaa parrankasvua niin, että Bjarne saisi miehekkään ulkonäön. Koulussa häntä usein 
haukuttiin akkamaiseksi vepukaksi.  
 
Fix Team tekee läheistä yhteistyötä Café Sunerin kanssa ja leipoo kahvilalle leivonnaisia. 
Tiistai-iltapäivisin töissä Jessica auttaa Jerkeriä ja Bjarnea kaupassa. He vuorottelevat vuoroviikoin, ettei 
kyllästyisi. Jessica käy jommankumman kanssa Lunden-Zumbyn Gunwood´s Cashissä. Häntä kiihottaa, kun 
Jerker on kauppavuorossa ja saa istua punaisessa Volkswagen minibussissa ihanan Jerkerin vieressä ja 
koko ajan käsivartta nykii halaukseen mutta sitä hän ei uskalla tehdä, kun mielessä on Abraham-vainaan 
temppuilut. Minibussia kuljettaa Hörnan ryhmän ohjaajat. Mukana on myös muutama Hörnanin osallistuja, 
kuten duunareita virallisesti kutsutaan.  
 
Jessicaa himottaa Jerkerin vaalea puolipitkä siilitukka, joka sojottaa pystyssä. Jessicaa kiihottaa myös  
Nisse Albinsson koska jätkä on Kristianstadin koulukaverin kaima. Kyllä Albinsson on ihan hieno poika ja 
ennen kaikkea kiltti eikä voisi ajatellakaan ketään hyväksikäyttää.  
Jessica on myös ihastunut Karlo Anderssoniin koska tämä on hyvin ystävällinen, kun sille tuulelle sattuu. 
Jätkällä on seksikäs kaksoisleuka, ainakin Jessican mielestä.  
Karloa on vaikea halata, jos tyttö sattuu olemaan häntä vanhempi, sillä muutama vuosi sitten eräs vanha 
naispuolinen narkkari oli vetänyt häntä kädestä niin, että käsi oli lähellä irrota sijoiltaan. Tästä hänelle kehittyi 
vanhojen naisten kauhu. Nisse on Fix Teamin innokkain halaaja ja mielellään halailee kilttiä Jessicaa eikä 
osaa aavistaakaan, että tämä on murhannut Abrahamin. Nisse ei koskaan ole erityisemmin pitänyt 
temperamenttisestä Abrahamista mutta tietenkin hänestä tuntuu haikealta, kun entinen työkaveri on 
murhattu jossain Brålandan pohjoispuolella.  
 
Heti kun Jessica oli saanut tietää, että Nisse, Jerker ja Bjarne golfaavat torstai-iltapäivisin, niin silloin 
golfkärpänen puraisi häntä. Aluksi hän katsoi Kobergin golfkentän laidalla jätkien golfaamista.  
Lämpiminä päivinä golftreenit ovat Kobergin golfkentällä ja kylminä päivinä treenataan suuressa golfhallissa, 
joka sijaitsee kentän laidalla. Hallilla sekä sen ulkopuolella on mukava golfbaari, jonne myös maksetaan 
treenimaksu, noin 7 globalia.  
 
Kobergin kaupunginosassa on golfkentän lisäksi lähinnä omakotitaloja. Yksi omakotitaloista on Jessican 
kummisedän- ja tädin talo, joka sijaitsee kentän länsipuolella, hieman Gärdhemistä etelään.  
 
Aluksi Jessica istui golfbaarissa ihaillen Jerkerin kapeaa selkää, kunnes golfkärpänen puraisi. Hän päätti 
näyttää jätkille, että mistä kana kusee.  
Hän huomasi, että myös työkaveri Fredrika golfaa. Hän on erittäin taitava golfissa ja useimmiten pelaa 
kuuromykkä Ann Sävströmin kanssa. Myös Ann on hyvä golfaaja, ehkä kuurous auttaa häntä keskittymään 
pelaamiseen. Hänen äitinsä, Ulla Sävström, on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja sen vuoksi tytölle 
usein lässytetään. Ann saattaa joskus innostua kopeloimaan jätkiä jalkojen välistä.  
 
Myöhäissyksyllä Jessica päätti kokeilla golfaamista. Golfbaarista katsottuna peli näyttää helpolta; ei yhden 
pallon puttaaminen reikään voi olla vaikeaa, ajatteli Jessica samalla, kun joi cappuccinoa golfbaarin 
terassilla. Viinaakin olisi tarjolla mutta, kun hän on autolla liikenteessä, niin on viisainta pysytellä 
cappuccinossa, ajatteli hän.  
 
 



Tvåstadin paraurheiluyhdistyksessä voi kaksi kertaa golfata ilman jäsenyyttä. Sitten Jessica päätti liittyä 
jäseneksi. Ensin hän kysyi vanhemmiltaan, että kannattaisiko liittyä invalidien urheiluyhdistykseen, jotta voisi 
golfata. Isä ja äiti vastasivat, että se olisi ihan mukava harrastus ja invalidien parissa golfaaminen olisi 
halvempaa kuin normaalirajoitteisten golfseurassa. Jessica päätti itse mielessään harjoitella invalidien 
seurassa ja sitten, kun olisi oppinut taitavaksi golfaajaksi, niin voisi erota yhdistyksestä ja liittyä 
normaalirajoitteisten seuraan. Tästä hän ei tietenkään höpise työkavereilleen eikä Tvåstadin 
paraurheiluyhdistyksen puheenjohtajatreenaajalle.  
Jos hän kilpailisi isommissa golfkilpailuissa, niin silloin federaation golfliitto vaatii kilpailulisenssin. Sitä 
Jessica ei aio hankkia koska lisenssi vaatii lääkärintodistuksen eli pässin paperit.  
Lisensioimattomat golfaajat saavat osallistua pienempiin lisensoimattomiin kilpailuihin kuten esimerkiksi  
Kinnekullerullen, Älva träffen, Julstafetten, Bollrullarträffen sekä viikoittaiseen Korpen joukkuekilpailuun, 
jossa eri yritysten golfjoukkueet leikkimielellä kilpailevat. Korpenissa kilpailee myös normaalirajoitteisten 
yritysjoukkueet ja se on balsamia Jessicalle.  
Lisensioidut golfturnaukset ovat muun muassa SM – Skandinavian mestaruus, DM – Distriktsmästerskapet 
sekä Euroopan Mestaruus. Lisäksi on leikkimielinen lisensioitu E-mail League, jolloin golftreenaaja lähettää 
sähköpostitse tulokset Euroopan golfliittoon, jossa niitä vertaillaan muiden paraurheiluyhdistysten kanssa.  
E-mail on, joka toinen torstai kello 16. Lisensioimaton Korpen on maanantai- ja tiistai-iltaisin.   
Kauan sitten sama urheiluyhdistys harrasti keilailua, josta on tätä nykyään luovuttu puuttuvan kiinnostuksen 
vuoksi. Golf on kasvattanut suosiota tavallisen rahvaan parissa. Enää golf ei ole rikkaiden peli, vaikka yhä 
moni yhdistää golfin isoon kukkaroon. 
 
Tvåstadin paraurheiluyhdistyksen golftreeniaika on joka torstai kello 16. Ne, jotka osallistuvat E-mail 
leagueen, kilpailevat joka toinen torstai treeniajalla ja ne, joilla ei ole lisenssiä, saavat harjoitella golfaamista.  
 
Jerker golfaa usein Bjarnen ja Nissen kanssa.  Heillä on lisenssi ja tämän vuoksi eivät voi E-mail League 
kilpailun aikaan pelata Jessican kanssa. Jessie pelaa muiden lisensioimattomien kanssa. 
Golfbaarissa istuu lähes joka torstai Tvåstad Helpo Resurscenterin Ann Ryrhed.  Hän on kuskina avopuoliso 
Carlo Dahlstenille. Carlo golfaa golfkanuunalla koska hänellä on käsivarsi kulumia niin, ettei oikein jaksa 
pidellä golfmailaa. Golfkanuunan avulla hän helposti yrittää ampua golfpallon reikään. Se ei ole niin 
yksinkertaista kuin voisi kuvitella. Tykki pitää ensin suunnata oikeaan suuntaan ja sitten vivusta vääntää 
nytkäyttäen oikealla voimalla. Kilpailuissa golfkanuunalla pelaavat kilpailee omassa sarjassa nimeltä  
B-kanonen, Bornholms kanonen. Golfkanuunaa kutsutaan Bornholmin kanuunaksi koska laite on keksitty 
Bornholmin saarella. 
 
Jessica huomasi, että samassa urheiluyhdistyksessä on jäsenenä lukionaikainen luokkakaveri Jack Kyrk, 
joka on yhä yhtä lihava ja hänellä on sama levoton katse ihan kuin kytät olisivat tulossa.  
Jack tapaa golfata nappisilmäisen Tina Hällin kanssa. Heillä on huvittava tapa kirjoittaa tulosruutuun suosikki 
bussiyhtiöiden nimiä kuten Northern Traffic.  
Tina Häll työskentelee Budtjänst ryhmässä ja Jack Kyrk työskentelee Culture Centerin sisäisessä 
käsityöryhmässä ja joskus saman ryhmän kukkakaupassa, jonne pääsee suoraan kahvilasta.  
 
Kouluaikaan Jessicalla oli sekalaisia tunteita Kyrkia kohtaan koska tällä on tursakemaisia kujeita mutta myös 
seksikkäitä ominaisuuksia. Jessicaa kiihottaa hänen etunimensä, varsinkin tätä nykyään koska nimeltä 
hänelle tulee assosiaatioita Jack Palmgreniin. Ennen herra Palmgrenin tapaamista Jessica sai mielleyhtymiä 
Kyrkiin sekä samannimiseen ukrainalaislaulajaan, jolla oli 2980-luvulla hitti nimeltä Marcus Magda-Lennart 
sekä vieläkin sähäkämpi In The Heat Of The Day. Tämä laulaja puhdisti Jessican ajatukset Jack Kyrkistä ja 
sitten vuonna 3001 Jack Palmgren puhdisti vielä enemmän niin, että nyt kun Jessica tapasi uudelleen Jack 
Kyrkin, niin häntä toden teolla himottaa ja tuntee, kuinka munasolu tahtoo irtoilla. Jessica rakastaa ja vihaa 
herra Kyrkiä; kotona ollessa häntä himottaa mutta golfkentällä häntä inhottaa, kun näkee jätkän 
tursakemaiset piirteet. Päällepäin Jack on melko lailla rupsahtanut mutta hänen läskimahansa vaikuttaa 
erittäin eroottiselta. Jack ja Tina ovat kevyessä parisuhteessa koska Jackia inhottaa tytön tiukkapipoisuus. 
Jessicankin mielestä Tina on emätursake eli heillä on samanlaiset näkemykset ihmisistä.  
Jack saattaisi ottaa Jessican akaksi koska tämä on hyvin kiltti ja avulias, varsinkin tätä nykyään. Kouluaikaan 
Jessica silloin tällöin mielenosoitukseksi huokaili Jackille, joka johtui jätkän tursakemaisuudesta.  
Kerran kouluaikaan hän kuuli pikkusiskoltaan huhuja Jack Kyrkistä, että tämä olisi koulunruokalassa 
pieraissut hänen nenänsä edessä ja syönyt nenästä räkiä. Tämä lisäsi Jessican inhoa Jackia kohtaan mutta 
sisimmässään hän kuitenkin rakasti mutta teki kaikkensa, jotta rakkaustunteet tukahtuisivat. Hän on saanut 
selville, että Jack Kyrkin isä on myös Anders. Yhä Jessica puoliksi rakastaa Jackia mutta ylpeys ei anna 
periksi; toimintarajoitteinen on aina toimintarajoitteinen, vaikka voissa paistaisi, kuten hän tapaa itse 
mielessään ajatella.  
  
 
 



Paraurheiluyhdistyksen sponsorina on Bjarne Angerin äidin omistama hammasklinikka. Louise Anger itse ei 
enää korjaa purukaluja, sillä hammaslääkärikin vanhenee ja haluaa jäädä eläkkeelle.  
Hän on palkannut firmaansa muutaman huippu hammasteknikon.  
 
Bjarne Anger on hieman ihastunut Jessicaan koska tämä on hyvin kaunis ja avulias. Hän on kuullut, kuinka 
se ilkeä Abraham-vainaa oli röyhkeästi hyväksikäyttänyt tätä kilttiä naista eikä osaa aavistaakaan, että kuka 
murhasi Waliczekin. Bjarnella käy sääliksi Jessica rukka. Hän on lukemattomia kertoja keskustellut 
vanhempiensa kanssa, että kuinka herättäisi Jessican huomion.  
Bjarne on hyvin ujo tyttörintamalla ja salaa ihailee Jessicaa työpaikalla sekä golfkentällä. Myös Jessica 
ihailee Bjarnea mutta häntä häiritsee tämän lyhytkasvuisen jätkän naismaiset piirteet.  
 
Eräänä syyspäivänä Bjarnen vanhemmat ehdottivat pojalleen, että tämä voisi tarjota kaupan parhainta 
kalagratiinia. Louise sanoi, että suorin tie tytön sydämeen käy rinnan kautta, muttei kuitenkaan pidä kajota 
tämän tisseihin eikä alkaa käyttää laserleikkuria vaan tarjota hienoa Aktens kalagratiinia tai samannimistä 
silliä. Bjarne lähetti Jessicalle tekstiviestin ja kutsui hänet illalliselle omaan pieneen kaksioon, joka sijaitsee 
Älvdalsvägenillä korkeassa L-kirjaimen muotoisessa värikkäässä talossa, jonka katutasossa on Coop Sale 
ruokakauppa. Kauppa on tunnettu korkeista hyllyistä niin, ettei se sovellu pyörätuolissa istuville eikä 
lyhytkasvuisille.  
Bjarne asuu neljännessä kerroksessa keskimmäisessä rapussa. Asunnossa ikkunat ovat kahteen suuntaan; 
etelään ja pohjoiseen. Eteläsuunnassa näkyy hieman Kraftverket-talon kattoa. Pohjoisessa näkyy keskustan 
eteläiset korttelit sekä Kundgatanin ja Affärsgatanin ajorampit.   
 
Jessica kilttinä tyttönä ei kehdannut kieltäytyä, ettei sympaattinen suklaasilmäinen Bjarne pahastuisi. Jessica 
hieman tykkää hänestä mutta tällä kertaa hänen sydämessänsä rellestää Karlo Andersson ja Jerker 
Johansson. Siinä välissä kummittelee upea etuniminen Albinsson.  
Kun Jessie on ihastunut johonkin jätkään, niin silloin toisen tai kolmansien osapuolien on vaikea hurmata 
hänet. Ensisijainen ihastus omii rakastumiskemiat niin, ettei hän kiihotu muista jätkistä. Toisiksi kiihkeä jätkä 
vielä kiihottaa häntä mutta se kolmas on onnettomampi. Kolmannella sijalla on Nisse ja Bjarne tässä 
järjestyksessä. Nisseä hän rakastaa vain etunimen vuoksi. Bjarne nimestä Jessican ajatukset menevät 
lukionaikaiseen Bjarne Johanssoniin. Nimestä hänelle tulee jostain syystä mieleen uliseva itku. 
 
Jessica kuitenkin meni Bjarne Angerin kämpille illalliselle, kun toinen on niin kiltti, että haluaa tarjota illallisen. 
Vaikka Jessicalla on kalakauhu, niin silti hän päätti jätkän mieliksi syödä pienen annokset gratiinia. Ei kai 
kala ole niin kauhea, ajatteli hän samalla, kun laittoi vähän kalaa suuhunsa ja nopeasti nielaisi. Heti perään 
joi ruokajuomaa, ettei kalanmaku tuntuisi.  
 
Syönnin jälkeen Bjarne esitteli Jessicalle viimeisintä huutoa olevan pelikonsolin, Jantendo Nissendo. 
Jessicaa kiihottaa pelikonsolin nimi koska se muistuttaa Nisseä.  
He pelasivat hassua golfpeliä, jossa pelaajilta on jätetty pois jalat. Pelaajat näyttävät leijuvan ilmassa. Kun 
sattuu vahingossa lyömään palloa taaksepäin, niin silloin yleisö hypähtää ilmassa. Kun onnistuu tekemään 
Hole in Onen, niin silloin möreä-ääni sanoo; Hole in one! 
 
Ihan vähän Jessica kiihottuu Bjarnesta, muttei uskalla paljastaa koska hän on epävarma tunteista tätä 
lyhytkasvuista suklaasilmäistä ja ruskeasiilitukkaista jätkää kohtaan. Puolikkaat lemmentunteen pätkät 
tekivät hänet ujon jäykäksi ja koko ajan mielessä pyöri, jos Bjarnesta tulisi aviomies, niin silloin tämäkin 
asunto olisi kotirintamaa, ajatteli hän.  
Bjarnen ruskea siilikampaus on puolipitkä, muttei niin pystyssä oleva kuin Jerkerillä ja Nissellä. Hänellä on 
miellyttävä pehmeähkö puheääni mutta harmi vaan, kun Jessicaa häiritsee pojan naiselliset ominaisuudet 
kuten isot rinnat. Vielä hän ei tiedä syytä tämän naismaisuuteen.  
 
Bjarnen olohuone on hyvin avara. Eteiskäytävä menee olohuoneen ja ruokailuhuoneen väliin. Eteisestä 
tultaessa oikealla on makuuhuone ja sitten oikealla tulee laaja olohuone. Vasemmalla puolella on 
ruokailuhuone ja pikkuinen keittiö, suurin piirtein samaa koko luokkaa kuin Jessican keittiö, semmoinen 
pitkänomainen.  
  
Nyt kun Jessica istui Bjarnen sohvalla, niin vähän väliä käsivarret nykivät halaukseen. Hän ei uskalla halata, 
ettei vain tulisi väärinkäsityksiä. Hän on tullut liioitellun varovaiseksi rakkausrintamalla Abraham-vainaan 
takia; ensin vahvoja intohimoja ja sitten poskipusu vaarallissineen yllätyksineen.  
Tuskin Bjarne aloittaisi samanlaista rumbaa kuin pilalle hemmoteltu edesmennyt Waliczek.  
Jollain tasolla myös Bjarne on hemmoteltu mutta tämä osaa kuitenkin käyttää maalaisjärkeä. Hän unelmoi 
elämänsä naisesta mutta tähän asti hän on kohdannut kummallisia tursakkeita koska hänellä on kontakti-
ilmoitus toimintarajoitteisten yhdistyksen kotisivun kirjeenvaihtopalstalla. Lapsuudenaikaisen narkolepsian 
takia hänet on luokiteltu toimintarajoitteiseksi.  



Tämän vuoksi hänet on hemmoteltu niin, ettei ole tottunut yksin liikkumaan kaupungilla ja näin ollen hänen 
suunnistusvaistonsa on niin tai näin.  
 
Tiistai-iltapäivisin Hörman ryhmän punaisessa minibussissa, matkalla Gunwood’s Cashiin on joka kerta 
todella ärsyttäviä kummallisia tyyppejä, kuten Jessica tapaa itse mielessään ajatella. Tursakkeet eivät 
todellakaan osaa ajatella hiljaa itse mielessään, erityisesti Minette Simonsson ajattelee ääneen kaikkea, jota 
on kuullut ohjaajiltaan, jopa voimasanoja. Hänen vakiohöpötyksensä automatkan aikana on muun muassa; 
Minä olen vahva, sinä et ole vahva vaan sinulla on läskiä ja ärtsoppaa hihassa... Tätä litaniaa hän tapaa 
veivata joka ikinen tiistai minibussin takapenkillä. Toinen minibussissa oleva tursake on mököttävä Ragnhild, 
jonka nimestä Jessicalle tulee mieleen Ragnhild Lilja mutta tämän mököttäjä Ragnhildin kanssa ei voi 
hassutella. Yllättäen hän tapaa huudahtaa jotain ja sitten mököttää puoliunessa. Ohjaajat tapaavat silloin 
tällöin huhuilla Ragnhildia hereille koska tällä on narkolepsia.  
Kolmas tursakkeista on hiljainen maahanmuuttajapoika. Kun Jessica sattuu istumaan hänen viereensä, niin 
silloin tämä alkaa hivellä hänen käsivarttansa. Tämä inhottaa häntä, kun ei voisi ajatellakaan ihastuvan 
kummalliseen tyyppiin. Hänen toisella puolella istuu joko Jerker tai Bjarne. Jessica toivoisi, jos he 
koskettaisivat häntä mutta harmi vaan näin ei käy. 
Hörnanin ohjaajat ovat kaksi naispuolista, joiden nimet eivät koskaan jää Jessican mieleen. Yksi ohjaajista 
on tummaihoinen, ilmeisesti afrikkalainen maahanmuuttaja tai ilmastopakolainen.  
 
Ruokakauppa Gunwood’s Cashissa Jessica ensin panttaa palautuspullot ja purkit ja sitten menee myymälän 
puolelle. Kun menee Gunwood’s Cashin porteista sisään, niin ensin on vihannes- ja leipäosasto. Jessican 
pitää hakea yleensä kaksi valkokaalia. Jätkät keräävät vihannekset ja hedelmät. Varsinkin Bjarne tapaa 
hyvin huolellisesti laskea tomaattien määrät.  
Vihannes- ja leipäosaston jälkeen tulee kylmäosasto. Usein pitää ostaa noin neljätoista maitotölkkiä ja yhtä 
monta piimätölkkiä, kaksi isoa tuoremehutölkkiä sekä paljon kananmunia koska kahvila ostaa munia  
Fix Teamille. Lisäksi joka kerta pitää ostaa konjakkimetvurstia, isoja talousjuustoja sekä katkarapuja. Sitten 
siirrytään kuivamuonaosastolle, jossa hyllyistä poimitaan muun muassa Corn Flakes muroja, sokeria ja 
vehnäjauhoja. Jessicaa huvittaa joka kerta kun pitää ostaa useita sokerisäkkejä koska silloin näyttää siltä, 
että oltaisiin tekemässä pontikkaa. Ei siinä mitään, sillä pontikan tekohan on täysin luvallista, mutta Café 
Sunerilla ei ole lupa myydä alkoholipitoisia juomia koska sehän on suojatyöpaikka.  
Silloin tällöin pitää ostaa myös paljon German Cola purkkeja koska tämä virvoitusjuoma on hyvin kysyttyä. 
Sitten ostetaan mikroruokia kuten pakastekeittoja, pakastekaloja sekä aasialaista pakasteruokaa. Lopuksi 
ostetaan makeisia. Kassa-automaatilla kahvilan jätkät hoitavat skannaukset ja maksut. Heillä on Sunerin 
Plus Card maksukortti. Jessica hoitaa pakkaamisen. Hänellä on mukana kauppakassit, ettei niitä tarvitse 
joka kerta ostaa. Pakkaaminen on stressaavaa koska kassahihnalla tulee paljon tavaraa niin, että maitotölkit 
uhkaavat litistää muun muassa munat ja tomaatit.  
 
Eräänä päivänä kassajonossa Jessica näki mielenkiintoisia faktalukulaitteita, nimittäin tietoa Euroopan 
pornokuningatar Bertha Miltonista. Häntä teki mieli ostaa kyseinen lukulaitejulkaisu, muttei kehdannut koska 
silloin kauppa vuorossa ollut Bjarne oli läsnä. Mitähän herra Anger olisi tuumannut, jos hän olisi ostanut 
työajalla lukulaitekirjan pornokuningattaresta, ajatteli Jessica. Töiden jälkeen Jessican oli aivan pakko mennä 
samaan kauppaan ostamaan kyseinen lukulaitekirja. Julkaisu kertoo kuinka Bertha Milton perusti Jessican 
syntymävuonna kuvapornolukulaitteen nimeltä Private.  
 
Jessican Jämtlandin murteesta Karlolle tulee mieleen äitivainaa, joka oli myös kotoisin Jämtlandista eikä 
ehtinyt ennen kuolemaansa opettaa jämtlantilaisia sanoja.  
Karlon käsi tuntuu kummalliselta ja sen vuoksi ei oikein kykene golfaamaan. Kyllä hän voisi golfata 
Bornholmin kanuunalla mutta kun on laiskapötkylä niin minkä teet. 
Vanhojen naisten kauhun takia Karlo ei halua suhteeseen Jessican kanssa, saati sitten halata, vaikka 
tietääkin, että Jessica on hyvin kiltti ja on aivan liian kaunis nainen. Sen sijaan Nisse saa hoitaa halaukset. 
Jessica mielellään halaa kaikkia Nissejä.   
 
Karlo haluaa olla vain kaveri Jessicalle, ei sen enempää tai vähempää. Heistä on tullut hyvin läheiset 
ystävät. Heidän viestittelynsä siirtyi Facebookista uuteen Net-Galleryyn.  
Keväällä Jessica lopetti Net-Gallery tilin, kun oli kuullut televisiosta identiteettivarkauksista mutta nyt syksyllä 
hän päätti uudelleen rekisteröityä Net-Galleryyn mutta sitä ei tarvinnutkaan tehdä, sillä tili oli tallessa. Tili ei 
poistunutkaan vaan meni pakkaseen. Hänen tarvitsi vain kirjautua. Kaikki oli samassa tilassa kuin keväällä 
tiliä lopetettaessa. Kaverilistakin oli ennallaan, jossa oli yhä tutkivajournalisti Johan Klosse-Nyebye. 
Jessicalla on yhä Facebook tili koska siellä on isä ja äiti. 
 
Monesti iltaisin Jessica ja Karlo tapaavat pelailla veikeitä seksipelejä Net-Galleryssa. Osa peleistä on samoja 
kuin Facebookin Sexroomissa ja Penisbookissa mutta osa on täysin uusia isojen poikien ja tyttöjen pelejä. 
Niihin on ikärajoite; jos on alaikäinen, niin silloin yhteisö suosittelee lastenpelejä. Facebookissa ei ole 



ikäkontrollia koska tämä ikivanha nettiyhteisö on joutunut tuuli ajolle. Naamakirjan ylläpito on väsähtänyt 
ylläpitää yhteisöä ja on suunnitteilla lakkauttaa koko paska puuttuvan kiinnostuksen vuoksi.  
Viime aikoina Facebookissa monen käyttäjän riesaksi ovat tulleet sitkeät nettihuijarit sekä Amerian nettitrollit. 
Tämän takia Facebook on alkanut menettää käyttäjiä. Facebookin pääkonttori on yhä Kaliforniassa. 
Kalifornia on tätä nykyään täysin itsenäinen tasavalta mutta Facebookin kimpussa on jatkuvasti itärannikolla 
olevan Amerian liittovaltion nettitrollit, jotka työskentelevät New Yorkissa sijaitsevassa trollitehtaassa.  
 
Jessican ja Karlon suosikkipelit ovat muun muassa Sexville, Petville, Bordell World sekä Paradise Bed. Siinä 
sivussa he tapaavat tehdä hassuja leikkimielisiä testejä, jotka vaikuttavat harmittomilta mutta sitä ne eivät 
todellakaan ole vaan keräävät käyttäjätietoja ja myyvät kolmansille osapuolille. Tätä moni käyttäjä ei tule 
ajatelleeksi vaan innoissaan tekevät testejä, jotta saisivat tietää miltä he näyttäisivät filmitähtinä ja mikä 
tavara sopisi heille parhaiden.  
Jessica huomasi, ettei hänen koneessansa seksipeli Bordell World ei ota toimiakseen. Ehkä kone on aivan 
liian hidas tai joku kumma liitännäinen puuttuu. 
 
Joulun aikaan, kun Jessica lähetti jouluterveiset Jerkerille Net-Galleryn privaattichatin, niin pian hän huomasi 
kauhukseen, että jätkä laittoi hänet estolistalle ihan syyttä suotta. Häneltä meinasi päästä itku, kun tämä 
superseksikäs skandikarju teki tämmöisen ketun tempun. Hän ei ole tehnyt mitään väärää, vain toivotti ihan 
asiallisesti hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Ehkä Jerkeriä alkoi ujostuttaa, kun sai jouluterveiset 
Jessicalta, sillä hän seurustelee parhaillaan smålantilaisen Rose-Mari Petterssonin kanssa. Facebookissa 
Jerker ei ole enää estänyt Jessicaa, sillä hän pitää kovasti tästä vaaleatukkaisesta naisesta. Vaikuttaa siltä, 
että hän viettää enemmän aikaa Net-Galleryssa kuin naamakirjassa ja tyttöystävällä ei ole tiliä 
naamakirjassa. 
  
Jessica pahoitti mielensä Abrahamin selkään puukotuksesta. Muuten herra Waliczek on käyttäytynyt hyvin 
viime aikoina mutta miksi hän meni puhumaan potaskaa Karlolle? Ehkä ihan vain kateudesta, kun itse ei 
tullut toimeen Fix Teamin duunareiden ja ohjaajien kanssa mutta miksi sitten meni läpättämään Fix Teamin 
duunarille? Ehkä hän yritti mustamaalata Jessicaa mutta siinä epäonnistui. Jessica päätti, ettei Abrahamiin 
voi enää luottaa. Jessica puhui asiasta Andreas-Karlille kahden kesken. Android kehotti olla välittämättä 
koko mulkerosta ja sanoi, että Karlo vaikuttaa paljon paremmalta ystävältä ja tietää, ettei Abrahamin 
väitteessä ole perää.  
 
Jouluaattona Jessica oli tavalliseen tapaansa vanhempien luona Vingvägenillä. Janina ja Josef matkustivat 
jouluksi Kuubaan, jossa he lomailivat monta viikkoa ja palasivat kotiin tammikuun puolivälissä. Kuubassa 
Janina kokeili ensimmäistä kertaa Benjihyppyä. Hänestä se oli todella hurjaa. Josefia kauhistutti kuin 
tyttöystävä hyppäsi kuminauhan varassa ja sitten jäi jojomaisesti roikkumaan.   
 
Annkista ja Andersista tuntuu hyvältä, kun Jessican kuriton työkaveri on murhattu, vaikka aina murha on 
kauheaa eikä näin saisi ajatella mutta eihän kukaan ulkopuolinen saa tietää ajatuksia, kuten Annki on 
monesti kotioloissa sanonut aviomiehelleen. Anders on samaa mieltä; ei hyväksikäyttäjillä ole oikeutta elää. 
Tätä he eivät uskalla sanoa vangimmalle tyttärelleen, ettei vain tämä menisi työpaikalla töksäyttämään 
samaa. He eivät edes osaa aavistaakaan, että tyttö ihan itse on listinyt kiusanhenkensä.  
Silloin tällöin vanhempiensa luona Jessica tapaa sanoa, että oikeastaan tuntuu hyvältä, kun kuritonta 
puolalaista ei enää ole. Tietenkään hän ei isälle ja äidille paljasta, että ihan itse on murhannut mulkeron. 
 
Kun hän oli kertonut vanhemmilleen Bjarnen tarjoamasta kalaruuasta, niin silloin hän alkoi kutsua Bjarnea 
kalantarjoajaksi. Hän ei osaa kutsua miespuolisia työkavereitaan oikeilla nimillä muutamaa lukuun ottamatta. 
Varsinkin ne työkaverit, joihin hän on ihastunut, tuottaa nimen mainitseminen vaikeuksia.  
Hän ei pysty punastelematta sanomaan isälle ja äidille nimiä Bjarne, Karlo, Nisse, Abraham sekä Jerker.  
Hän kykenee sanomaan nimen Jerker, kun tarkoittaa paikallista poplaulaja Jerker Anderssonia, jonka 
läpimurtohitti on nimeltä Come. Tämä johtuu tietenkin siitä, kun hän ei tunne laulaja Jerkeriä mutta on 
kuitenkin ihastunut häneenkin. Oikeastaan ihastus laulajaan heijastuu Johanssoniin. 
Samoin myös kaikkien Abraham nimisten laulajien kanssa, kuten esimerkiksi tämän hetken suosituin teini 
poplaulaja Abraham Bosjö, jonka taiteilijanimi on Abraham Bo. Toinen suosittu poplaulaja on Abraham Abreu. 
Jessica yrittää luoda nimestä Abraham assosiaatioita näihin laulajiin, jotta Waliczek-vainaa unohtuisi.  
Kolmas taiteellisempi laulaja-Abraham on iskelmälaulaja Eriksson, jonka läpimurtohitti oli Julio and Yonna. 
 
Joulun alla Jessica näki paikallisesta uutislukulaitelehdestä Karl-Mosse Erikssonin kuvan, jossa tämä tarjosi 
täytekakun isälleen kiitokseksi kaikesta avusta. Jessican ihastus Karl-Mosseen on laantunut, kun jätkä ei ole 
näyttänyt minkäänlaista kiinnostusta häneen. Syynä voi olla Jessican stressinen luonne. Yksinkertaisesti 
Karl-Mossen mielenterveys pettäisi, jos hän alkaisi veljeillä käkättävän blondin kanssa. Karl-Mossen seura 
olisi hyvin rankkaa myös Jessicalle, kun tällä on rankkoja mielenterveydellisiä ongelmia. Karl-Mossen 
kaltaista jätkää ei oikein voisi esitellä sukulaisille vihkipallin päällä, kuten Jessie tapaa tätä nykyään 



vatuloida.  
 
Alkukesästä, vähän ennen kesälomia, Karl-Mosse järjesti kesäjuhlan joillekin työkavereilleen. Julkisesti 
Tvåstad Helpon keittiössä hän jakoi kutsukortteja. Jessica odotti saavansa sellaisen mutta näin ei käynyt. 
Kutsukortin saivat muun muassa Fredrika, Kaj, Elin ja Marcus. Jessican onneksi myöskään flirttiperse Disa ei 
saanut kutsua. Silti hän pahoitti mielensä, kun Karl-Mosse hoiti kutsukorttien jaon julkisesti ja epäreilusti. 
Tämä osoittaa sen, että myös Karl-Mosse kuuluu tursakelistalle, kuten Jessica itse mielessään ajattelee.  
 
Jessica on silloin tällöin öisin nähnyt kummallista unta, jossa hän menee naimisiin Karl-Mossen kanssa ja 
sitten muuttaa toiselle paikkakunnalle, jolloin jätkän nahoista kuoriutuu nuori nainen, joka pian muuttuu 
kumipalloksi, joka alkaa vinkua. Silloin hän herää ja on hiestä märkänä. 
 
Jessica on ihan muutaman kerran potkinut eteisen seinää koska kotitietokone on hidastellut. Koneen tuuletin 
vioittui ja pitää hirveää räpätystä. Tästä Magnum on valittanut Novaraxan konttoriin. Onneksi sentään sieltä 
lähetettiin muutama huomautusviesti sähköpostitse Jessicalle niin, ettei enää vanhempiin oltu yhteydessä. 
Heti viestin saatuaan Jessica soitto Novaraxalle ja sanoi, että kyseessä on väärinkäsitys sillä paukutukset 
tulevat yläkerran asunnoista. Hän puhui myös asuntoyhdistyksen puheenjohtajatar Laila Elmbyn kanssa, että 
kyseessä on väärinkäsitys. Laila ymmärsi häntä ja rauhoitteli, ettei häntä olla pois häätämässä. Jessica 
vannotti, ettei asia menisi vanhempien tietoisuuteen. Hän ei enää halua sitä hirveää sotaa Vingvägenille, 
joka oli kevättalvella 3003.  
Joku päivä hän aikoo pyytää isää auttamaan uuden kotitietokoneen ostossa, sellainen, joka upotettaisiin 
eteisen tietokoneseinään. 
 
Vuosi 3010 
Tässä hiljattain Karlo poisti oman Facebook tilinsä koska hän viettää enemmän aikaa uudessa Net-
Galleryssa kuten moni muukin. Ainoastaan vanhempi väestö pysyy uskollisesti naamakirjassa. Facebookin 
pääomistaja on Zuckerbergin suku. Naamakirjan pääjohtajana on Jones Zuckerberg. 
 
VGM Automobile saatiin vihdoin ja viimein myytyä argentiinalaiselle Baasille niin, että VGM Automobilen ja 
Brandia Automobilen yhteiseksi pääjohtajaksi tuli Viktoria Molino, joka ensimmäisenä otti käyttöönsä  
VGM 9 5 Aeron, jolla näyttävästi ajoi tv-kameroiden edessä väittäen ostaneen auton. Aviomiehelleen hän 
antoi kauppa-autoksi Brandian vastaavanlaisen luksusmallin Brandia 9 8 Sedanin. 
 
Tutkivat journalistit alkoivat tutkija Viktorian taustoja koska hänen aikaisempi yhteistyökumppaninsa oli 
rahanpesijätär Percil Andrewson. Saattaa hyvin myös Viktorialla olla likaisia jauhoja pussissaan. 
Lukemattomia kertoja hänen oma firmansa Baas on ollut konkurssin partaalla mutta aina vaan jostain hän on 
onnistunut löytää rahoittajan, ilmeisesti entisen USA:n vanhoillisrepublikaanit. 
 
Fuji Heavy Industrien talous alkoi hieman kohentua, kun päästiin eroon näistä kahdesta eurooppalaisista 
autotehtaista mutta FHI:llä on yhä langat käsissään koska VGM ja Brandia autoissa sekä tehtailla on FHI:n 
lisensioitua elektroniikkaa. Ainoastaan Baas saa käyttää lisenssejä. Jos yritys myisi tehtaat ulkopuoliselle, 
niin silloin nykyisiä automerkkejä ei saa valmistaa, joissa olisi lisensioidut elektroniikat ja muotoillut.  
FHI pelkää, että lisenssit menisivät kilpailijoille.  
 
Euroopan media ja ammattiliitto Eurometal ovat kritisoineet FHI:n tapaa hoitaa autotehtaiden myynnit. 
Ammattiliitto on kutsunut lehtien otsikoissa Fuji Heavy Industrietä Mafia Heavyksi. 
Tässä päivänä eräänä Jessica siteerasi kyseistä otsikkoa nettiyhteisö Ville's Placen blogissa ja kirjoitti 
vihamielisen kirjoituksen FHI:stä. Tähän sivuston ylläpitäjä Ville Sipilä reagoi voimakkaasti, ettei yrityksiä saa 
tuolla lailla morkata ja onnistui saamaan yhteisön muutkin jäsenet puolelleen. Blue Owl nimimerkillä esiintyvä 
Jessica yritti selittää, että kyse on monikansallisesta kasvottomasta yrityksestä, joka ei tiedä moraalista 
mitään. Jessicaa alkoi vituttaa Sipilän vittuilu ja FHI:n puolustelu. Ville Sipilä käytti vastakommenteissaan 
paljon suomenkielistä ilmaisua vatulointi. Umpiskandinaavi Jessica ei ymmärrä kyseistä sanaa. Hän on 
yrittänyt etsiä vastaus netin käännössivustoilta mutta turhaan. Sanan yhteydessä lukee paljon tekstiä 
Sipilästä. Vaikuttaa siltä, että vatulointi on herra Sipilän sisäpiirislangia ihan kuin ihilisti on Stenigien slangia. 
 
Jessica kevensi sydäntään Europe24:n keskustelufoorumissa. Siellä hän kritisoi Ville’s Placen ylläpidon 
tapaa hiljentää toisinajattelijoita. Hän kirjoitti suorasukaisesti, että kyseisessä nettiyhteisössä ei ole 
sananvapautta. Tämän hän kirjoitti eri nimimerkillä kuin Ville’s Placessa. Kirjoituksen löysi sattumalta joku 
Ville’s Placen käyttäjistä, joka aloitti melkoisen äläkän yhteisöpalvelun sisällä. Myös Ville ärtyi entisestään 
vittuilemaan, hyvä kun ei näyttöruudun läpi tullut päälle. Jessie kiisti olleensa kirjoituksen takana mutta siihen 
Ville ei uskonut vaan käski häntä ottaa yhteyttä nettiportaalin ylläpitoon ja pyytää teletunniste tietoja 
kirjoittajasta. Tietenkään hän ei ole niin tyhmä, että menisi hankkimaan omia teletietojaan. Hän väitti Villelle, 
että olisi kysynyt IP tietoja kyseisestä kirjoittajasta mutta siihenkään Ville ei uskonut, kun tuntee liiankin hyvin 



käyttäjän Blue Owl, ainakin luulee tuntevansa. Jessica saa kiittää onneaan, kun esiintyy nimimerkillä.  
 
Hän alkoi kyllästyä Villeen ja tämän kummallisen ahdasmieliseen nettiyhteisöön ja poisti tilinsä ja sitten loi 
uuden tilin uudella salaisella nimellä; JS69,9 jotta voisi jatkossakin pelata Ville’s Placen pelejä kuten 
interaktiivista golfia. Kyseistä peliä ei ole Net-Galleryssa eikä Facebookissa. Lisäksi hän pelaa Ville’s 
Placessa peliä, jossa pitää auttaa muinaisia meksikolaisia pakenemaan entiseen USA:han ja sitten pyyhkiä 
tapapuoli Trumpin solmioon.  
 
Enimmäkseen Jessica oleskelee Net-Galleryssa pelaten seksipelejä Karlon kanssa. Siellä seksipelit ovat 
muiden pelien seassa, kun taas naamakirjassa seksipelit on lajiteltu Sexroomiin ja Penisbookiin. Net-
Galleryn seksipelit on suojattu ikärajoituksella niin, ettei alaikäiset voi niitä pelata. Alaikäisille tulee eteen 
lastenpelilista.  
 
Jessica tapaa olla hyvin stressaantunut Net-Galleryssa, kun koko ajan pitää ajatella, ettei loukkaisi uutta 
idoliaan. Hän tapaa pitää Karlon privaatti-Chat ruudun esillä aina kun on kirjautuneena, jotta näkisi, ettei 
jätkä olisi poistunut kaverilistalta. Tämän vuoksi Jessica usein tulee kiusaukseen chattailla Karlon kanssa 
niin, ettei tämä aina pysty keskittymään pelaamiseen eli hyvinkin on kaverilistan jättämisvaara. 
 
Eräänä tammikuisena päivänä nettiyhteisöpalvelu Net-Galleryssa Jessica löysi vihdoinkin Kristianstadin 
aikaiset luokkakaverit, joiden joukossa superseksikäs Nisse Johnson ja Richard Åhlén. Jessica ei muista 
Richardia mutta tämä muistaa hänet. Richardilla on mukavia muistoja Jessicasta mutta harmi vaan, kun on 
jo parisuhteessa Martina Andersenin kanssa, muttei kuitenkaan naimisissa. Heillä on varhaisteini-ikäinen 
Jesusfer niminen pojanvesseli. 
Jessican suureksi harmiksi Nisse Johnson on varattu, jopa naimisissa jonkun Ulla Pollénin kanssa ja heillä 
on teini-ikäinen pojankoltiainen, Noa-Elias. Nissellä ja Ullalla on eri sukunimet mutta pikku Noa-Eliaksella on 
isän sukunimi. 
Jessican sydän hakkasi kiivaasti, kun vihdoinkin löysi entisen koulukaverinsa, johon hän on kaikkein eniten 
ihastunut mutta harmi vaan, kun myös tällä ihanalla eurokarjulla on jo lesbon retale vaimona, kuten Jessie 
itse mielessään ajattelee. Tätä hän ei sano ääneen koska Nisse on hänelle erittäin pyhä. Kaikki Nisset ovat 
hänelle pyhiä, joita hän ei halua tehdä surullisiksi. Avioliitto on Jessicalle pyhempi kuin kihlaus.  
Nisse perheineen asuu Helsingborgissa mutta Nisse käy töissä Kristianstadissa. Hän on töissä lääketehdas 
Leiras-Pharmatecalla, jolla on tehtaita ympäri Eurooppaa, joista yksi Kristianstadissa. Tätä nykyään 
Helsingborgin ja Kristianstadin välillä on leveä moottoritie sekä paikallisjunayhteys.  
Kristianstadissa on yhä Tapper kuorma-autotehdas, mutta VGM Automobilen moottoritehdas lakkautettiin 
yrityskauppojen yhteydessä. Onneksi suuryrityksistä Tapper ja tämä lääkejätti ovat jäljellä. 
 
Muutama vuosi sitten etelädakotalainen Pharmateca on ostanut puolet Leiraksesta.  
Pharmatecan menestystuote on Ebola lääke, jota viedään Afrikkaan Ebola alueille. Leiraksen menestystuote 
on supertehokas flunssalääke Finrexin. Nissen työtehtäviin kuuluu juuri Finrexinien pakkaaminen.  
 
Jessica mielestä Nisse Johnson on se ainoa oikea Nisse, Nisse ykkönen. Nisse Vässare on toisella sijalla. 
Jollain tasolla Jessica rakastaa työkaveri Nisse Albinssonia mutta hänen suosiotansa laskee jätkän 
ärsyttävän hiljainen olemus, ettei saa kunnon vastausta kysymyksiin mutta sitten toisinaan jätkä kikattaa ja 
pelleilee vallattomien henkilöiden kanssa kuten esimerkiksi Disa Nilssonin. Muuten Albinsson olisi Jessican 
mieleen koska jätkällähän on eroottinen etunimi. Jätkän tursakemaisuus pilaa eroottiset tunteet. 
Jos Nisse Johnson aloittaisi Kraftverket-talolla, niin aivan varmasti Jessica tulisi hulluksi rakkaudesta. Silloin 
ohjaajilla leuka loksahtaisi auki eivätkä psykologitkaan mahtaisi mitään, vaikka kuinka asettelisivat 
aivoantureitaan tytön päänahkaan. Jessican mielestä tämä Nisse ensimmäinen ei kuulu tursakkeisiin vaan 
kuuluu superseksikkäisiin superidoleihin. Juuri sellainen Nisse Johnson on Jessican mielestä.  
 
Net-Galleryssa Jessica näki kuvan, jossa Nisse pitelee kädessään juomalasia. Kuvateksti kertoo, että lasissa 
olisi tilkkanen terveyspontikkaa. Ei siinä mitään, sillä tätä nykyäänhän on täysin laillista valmistaa pontikkaa 
omaan käyttöön. Jos haluaa valmistaa myyntiin, niin silloin pitää olla myyntilisenssi.  
Vaikuttaa siltä, että Nissestä on tullut terveyden esikuva. Sellainen poikaystävä olisi mukava olla, ajatteli 
Jessica Stenig. Hän muistaa 2980-luvun alusta, että Nisse tykkäsi kovasti popcorneista ja kerran kaatoi niitä 
Jessican itse tekemään agenttilaukkuun.  
Muutaman kerran Nisse on kertonut terveisiä Kristoffer Tranalta, joka yhä työskentelee pedagogina ja on tätä 
nykyään pikku Noa-Eliaksen leikkikoulupedagogi. Harmi vaan, kun hänellä ei ole tiliä sosiaalisessa 
mediassa.  
 
Jessica alkoi pelata Richard Åhlénin kanssa pelejä Net-Galleryssa kuten esimerkiksi Treasure Alandia, jossa 
pitää etsiä lakritsapatukoita ympäri Ahvenanmaata. Pelin tekijä on kuin onkin ahvenanmaalainen Eckerman’s 
Games, jolla on kehitteillä uusia jännittäviä pelejä, joissa pitää kerätä ja uudelleen järjestellä makeisia ja 



kasata ahvenanmaalaisia pannukakkuja. Pelin nimeksi tulee todennäköisesti Sweet Crush Story. 
 
Peli tulee älytakkipuhelimiin, jotka ovat parhaillaan yleistymässä. Jessicalla on vielä tavallinen takkipuhelin 
mutta suunnittelee älytakkipuhelimen ostamista. sJacket takkipuhelimet ovat aivan liian kalliita eikä niiden 
akkua pysty vaihtaa koska se on ommeltu takin vuoreen. Kilpailevat Ankire takkipuhelimet ovat hieman 
halvempia mutta sitä Jessica ei vielä tiedä eikä, jos osaisi sellaisia käyttää. Hän olettaa, että 
älytakkipuhelimien käyttö tulisi kalliiksi, kun laite on koko ajan televerkossa ja lähettelee dataa. Tavalliset 
takkipuhelimet lähettävät dataa ainoastaan, kun viestittelee tai soittaa. Ankire takkipuhelimien 
käyttöjärjestelmä on kehitetty muinaisesta Androidista. sJacket takkipuhelimissa on suljettu Bananan 
käyttöjärjestelmä, joka perustuu Applen käyttöjärjestelmästä.  
 
Richard Åhlénin Net-Galleryn profiilikuvana on koirannäköiseksi naamioitu viihderobotti. Jessica ei oikein 
muista Richardia mutta joka tapauksessa hän on hyvin kaunis, jopa seksikkäämpi kuin Nisse ykkönen. 
Richardin oman kertoman mukaan myös tämä on monesti leikkinyt Jessican luona. Jessicalla ei tosiaankaan 
ole minkäänlaista muistikuvaa Richardista, harmi, kun jätkä on hyvin komea, ajatteli Jessie samalla, kun 
tietokoneen ääressä katsoi tämän Net-Gallery profiilikuvaa ja yritti pinnistää muistiaan. Jopas muisti teki 
tepposet, ajatteli hän.   
 
Net-Galleryn sopukoista Jessica löysi myös lukionaikaisen luokkakaveri Mikael Norvallin. Häneltä Jessica 
kuuli, että Mårten on kuulemma lopullisesti seonnut ja asuu hoitolaitoksessa. Mikael itse yhä on 
skientologikirkossa eli tavallaan myös hän on seonnut, ajatteli Jessica.  
Net-Galleryssä Micke tapaa jakaa skientologien mainosmateriaalia. Vaikuttaa siltä, että skientologit ovat 
aivopesseet Mikaelin. Jessica ei uskalla peukuttaa Norvallin jakamia postauksia, etteivät vain skientologit 
äkkäisi häntä. Jessica on imenyt äidinmaidossa lahko inhon eikä osaa aavistaakaan, että vuosikymmenen 
lopulla itsekin on tavalla tai toisella skientologien parissa.  
 
Eräänä maaliskuisena päivänä Net-Galleryssa Jessica löysi Jilly Duboisin, joka asuu tätä nykyään 
Liveridgen Jimmybossa. Hän on naimisissa Eskil Arvidssonin kanssa. Parhaillaan Jill on raskaana. 
Jillyä huvitti, kun Jessica on tätä nykyään aktiivisena somessa, kun muutama vuosi sitten tämä oli 
karsastanut Jillyn somettamista työkoneella.  
 
Jessica löysi myös Net-Gallerysta kaksoisolento Johanna Kivisen, muttei uskalla olla yhteydessä Johanne-
tapauksen takia. Muuten Jessicaa kiinnostaisi kaunis Johanna.  
 
Loppuvuodesta Jessica pelaili paljon erään tuntemattoman Mister_Bordell nimisen ukon kanssa, jonka 
nimeksi paljastui Elgar Dahlgren. Hänellä on tili myös Facebookissa, jossa Jessica tapasi hänet ja alkoi 
silloin tällöin viestitellä ja sitten he molemmat siirtyivät Net-Galleryyn, jossa he alkoivat pelailla.  
Helmikuun alussa yhtäkkiä ihan syyttä suotta herra Dahlgren antoi Jessicalle Brexitit ja laittoi hänet 
estolistalle eikä jättänyt minkäänlaista viestiä. Totta kai Jessica pahoitti mielensä ja etsi ja löysi Enirosta äijän 
puhelinnumeron ja yritti soittaa kysyäkseen syytä moiseen mutta heti esittäytymisen jälkeen äijä löi luurin 
korvaan. Jessica on monesti miettinyt, että mikähän hullu sekin on olevinaan. Vaikuttaa siltä, että kaikki 
Elgarit ovat sekopäitä. Jessican mielestä Fix Teamin ohjaaja, Elgar Elgh, on pelottavan ihilistinen, jolta ei 
aina saa vastausta kysymyksiin. Syynä lienee miehen reumatismi.  
 
Elgar-Maxim on alkanut käydä aktiivisesti Basic yhdistyksen kokouksissa. Hänellä on isot suunnitelmat tulla 
isoksi kihoksi, vaikka tietääkin, että on vain pieni ratas isossa koneistossa. 
Elgar-Maxim yhä ihmettelee, että kuka kumma oli citykeskusta puolueen syväkurkku Kristofferin 
tapauksesta. Puolueen paikallisjaostossa ei enää noteerata hänen kysymyksiänsä ilmiantajasta. Nyt 
puolueen Skandinavian johdossa pähkäilee kuinka pääsisi eroon Patrik Öressonista. Tämä on vaikeampi 
juttu koska Öresson on kiero kuin korkkiruuvi ja tämän perse on kuin kiinni naulattu citycenterin penkkiin.  
 
Jessican tärkein netti- ja työkaveri tällä hetkellä on Karlo Andersson, jota kohtaan hän tuntee yhä enemmän 
ja enemmän lemmentunteita. Tämä on vaarallista, sillä lemmenhumalassa Jessica helposti alkaa 
hemmotella idoleitaan niin paljon, että sitten idoleilta karkaa mopo käsistä ja alkavat hyväksikäyttää 
ihastusta. Onneksi kouluaikaan Jessicalla ei vielä ollut ajokorttia tai muuten todennäköisesti silloiset idolit 
olisivat kerjänneet kyytiä sinne tänne. Ehkä aluksi Moses olisi kerjännyt kyytejä, kunnes kyllästyi tuijotuksiin.  
 
Moses on Jessican Net-Galleryn kaverilistalla. Eräänä päivänä Jessica pyysi häneltä anteeksi, kun oli 
kouluaikaan tuijottanut. Moses antoikin anteeksi ja sanoi, että sellaista sattuu eli hän ei enää ole katkera. 
Jessica haluaisi myös pyytää anteeksi Matsilta mutta harmi vaan, kun ei tiedä tämän yhteystietoja eikä 
oikein ilkeä kysellä Mosekselta, kun silloin yläasteella oli itsepäisesti tuijottanut ja väkisin halannut.  
 
Helmikuussa Jessican entinen kakkosluokan pedagogi Masa-Leo Svimba löysi Jessican sekä Karlon Net-



Gallery tilit. Karlo oli intoa täynnä, kun kauan kadoksissa ollut eno löytyi. Myös Masa-Leo oli innoissaan, kun 
entisen oppilaan kautta löytyi siskon poika. 
 
Karlon äiti menehtyi 2990-luvun puolivälissä. Karlon faija, Mårten on vielä elämänsä vedossa ja silloin tällöin 
työskentelee Alternativ gruppen ryhmässä. Hän harrastaa taidemaalaamista. Maalaukset esittävät lähinnä 
värikkäitä ruutuja sekä ympyröitä. 
 
Karl-Mosse Eriksson lopetti Tvåstad helpossa koska haluaa tehdä jotain muuta. Jessica on päässyt yli 
ihastuksesta mutta tuntee sitäkin enemmän rakkauden tunteita Jerkeriä ja Karloa kohtaan. Eniten hän 
rakastaa ensin mainittua, kun tällä on filmitähden kroppa. Häntä myös hieman himottaa Nisse Albinsson 
sekä Bjarne Anger. Nissessä häntä kiihottaa etunimi. Kyllä tällä on myös kaunis keho mutta jätkän 
narkolepsia häiritsee Jessicaa.  
 
Jouluna Bjarne lähetti Jessicalle joulukortin, jolloin Jessican sydän hyppäsi kurkussa asti. Hän ei tiedä 
kuinka reagoisi, jos vaikkapa Bjarne kosisi häntä. Todennäköisesti Jessica juoksisi pylly edellä puuhun. 
Helpompi on unelmoida poikaystävästä mutta entä sitten kun ihana jätkä tulee ja kosii? 
 
Kesäkuun lopulla Jerker ilmoitti itsensä sairaaksi. Hän sanoi käheästi, että on hirveä hinkuyskä ja 
kurkkumätä eikä pysty tulla töihin. Oikeasti hänellä ei ollut mitään vaivaa vaan matkusti Växjöseen 
tapaamaan tyttöystävää, vaalea siilitukkaista Rose-Mari Petterssonia.  
Kahvilan ohjaaja, Martin sai huhupuheiden kautta selville, että Jerker valehteli hänelle päin naamaa. Heti kun 
Jerker oli tullut takaisin työpaikalle, niin silloin ohjaaja aloitti melkoisen saarnan, jolloin Jerkeriä alkoi vituttaa 
tämä meikattu noitaukkomainen jankuttaja ja haistatti paskat. Sitten hän otti pukukaapistaan henkilökohtaiset 
tavarat ja poistui ovet paukkuen työpaikalta, ja sen koommin häntä ei ole näkynyt Kraftverket-talossa. Hän 
muutti siltä seisomaltaan Växjöseen Rose-Marin luokse. Heti he ryhtyivät lapsen tekoon. 
 
Kun eräänä tiistaina Jessica ihmetteli, että missä on Jerker, niin silloin Winston Liesto kuiskasi tiskin takaa, 
että jätkällä meni sukset ristiin Martinin kanssa ja muutti Växjöseen. 
Winston kertoi myös, että Jerker oli valehdellut ohjaajalleen. Myöhemmin, muutaman vuoden kuluttua, 
Jessica kuuli Bjarnelta todellisen syyn Jerkerin lopettamiseen. Muutosta ensimmäisten joukossa sai tietää 
Jerkerin vanhemmat sekä paraurheiluyhdistyksen puheenjohtajatreenaaja Vivi Kristiansson. 
 
Martin alkoi etsiä uutta duunaria Jerkerin tilalle, sillä Bjarne on duunareista pätevin ja stressinkestävin mutta 
Winston on hyvin sekava eikä osaa käyttää kassa-automaattia. Winston on kaikkea muuta kuin 
stressinkestävä; hän tapaa usein stressata astianpesukoneen kanssa niin, että melkein joka kerta 
kahvikuppeja menee rikki. 
 
Muuton yhteydessä Jerker lopetti toimintarajoitteisten urheiluyhdistyksessä. Keväällä hän voitti golfin 
Skandinavian mestaruuden eli oli hyvä paikka lopettaa huipulla. 
 
Janina ja Josef ostivat omakotitalon Moppestigen neljästä, Lysekilin itäpuolella. Talo on todella loistokas niin, 
että Jessica tuli kateelliseksi pikkusiskolleen, kun tällä on ollut onnea rakkaudessa ja on saanut 
hyväpalkkaisen työn. Tietenkään Janina ja Josef eivät ostaneet taloa käteisellä vaan joutuivat ottamaan 
monivuotisen pankkilainan.  
Talo on kaksikerroksinen. Yläkerrassa on kolme huonetta sekä iso kylpyhuone saunoineen ja 
kylpysaavineen. Alakerrassa on yhtenäinen keittiö ja olohuone sekä kaksi huonetta sekä iso vessa. 
Jessican kauhuksi talossa on S-L Safety tytäryhtiö Verisure Directasin hälytinjärjestelmä. Jos Jessica saisi 
päättää, niin silloin hän pikimmiten lopettaisi sopimuksen hälytinfirman kanssa.  
Janina ja Josef ovat pohtineet lopettaa Verisure Directas sopimuksen mutta siinä olisi hirveä urakka; ensin 
pitäisi odottaa minuutti tolkulla asiakaspalvelussa ja sitten kun vihdoinkin on onnistunut lopettaa sopimuksen, 
niin silloin Verisuren ukot repisivät kaikki seinät ja katot auki, jotta piuhat saataisiin poistettua ja 
mainostarrojen liimajäljet jäisivät ikkunoihin.  
 
Kesälomien jälkeen Jessica Stenig jatkoi Fix Teamissa tiistaisin koska siitä on tullut tapa. Hän on alkanut 
kutsua kyseisessä ryhmässä oleskelua vierastyöskentelyksi. Ihan mukavaa vaihtelua mutta silti hän kaipaa 
takaisin informationsservice-osastolle. Hätätapauksessa hän saattaisi aloittaa Kraftverket-talon ylimmäisessä 
kerroksessa koska siellähän työskentelee superseksikäs Elias Ruuskanen. Jos Jessica aloittaisi Sunerin 
aurinkopaneeliyksikössä, niin silloin hänellä olisi ehkä hyvät mahdollisuudet hurmata Elias. 
 
Jessica kaipaa Jerker Johanssonia, vaikka tämä oli laittanut hänet syyttä suotta Net-Galleryn estolistalle. 
Työpaikalla Jerker oli ihan asiallinen Jessicaa kohtaan ja vastaili asiallisesti kysymyksiin. Monesti Jessicalla 
on ollut kielenpäällä kysyä syytä, että miksi tämä oli laittanut hänet estolistalle mutta sitä Jessica ei uskalla 
kysyä. Hänelle on tullut hapankauhu, jonka muuan Waliczek on aiheuttanut.  



 
 
Onneksi Fix Teamissa on Karlo sekä Nisse. Muista duunareista Jessica ei välitä koska he kuuluvat suoraan 
hänen salaiselle tursakelistallensa. Kahvilan puolella Jessicaa ilahduttaa ihana Bjarne, jota kotona 
vanhemmille hän kutsuu kalantarjoajaksi. 
Jerkerin lopettamisen jälkeen Bjarne alkoi käydä joka tiistai ostoksilla Gunwood’s Cashissä koska enää ei ole 
ketään, jonka kanssa vuorotella. Martin ei uskalla lähettää Winstonia kauppa-asioille, vaikka luotettava 
Jessica olisikin läsnä. Todennäköisesti Winston ostaisi Sunerin laskuun yksityisostoksia.  
Myös Jessica jonkin verran stressaa mutta vähemmän nyt kun se superseksikäs Jerker on lopettanut. 
Kaupasta takaisin mentäessä Jessica on stressaantunut, jotta ehtisi sanoa Hej Då Fix Teamin jätkille ja sitä 
ennen kahvitella. Monesti Bjarne yrittää rauhoitella Jessicaa sanomalla, että tämä voisi kahvitella hänen 
kanssansa, jos ei ehtisi Fix Teamissa. Totta kai hän mielellään kahvittelee rakkaan kalantarjoajan kanssa, 
vaikka häntä kiusaa Bjarnen naismaiset piirteet. Toisinaan Bjarne saattaisi ottaa Jessican akaksi mutta häntä 
kiusaa liian iso ikäero. Bjarnella ei kuitenkaan ole samanlaista vanhojen naisten kauhua kuin Karlolla ja 
saattaa jopa halata Jessicaa. Nisse on innokkain halaaja ja syleilee kaikkia.  
 
Tiistaiaamupäivisin Jessica auttaa Nisseä ja Karloa siivouksessa. Varsinkin Karlo on erityisen iloinen, kun 
Jessica on tiistaisin auttamassa siivoamisessa, ettei itse tarvitsisi. Hän itse tapaa istuskella sohvalla, joka on 
Fix Teamin suuressa salissa. Sohvan vieressä on sohvapöytä, jonka päällä usein duunari Anton tapaa pelata 
korttia. Tiistai iltapäivisin, sillä välin kun Jessica ja Bjarne käyvät kaupassa, niin silloin Fix Teamissa on laulu- 
ja musiikkituokio, jolloin Anton soittaa nestekaasukitaralla vanhoja skandinaavisia kansansävelmiä. Antonilla 
on paha narkolepsia ja kesken soittamisen hän saattaa nukahtaa niin, että kitara putoaa sylistä. 
Onneksi hänen nestekaasukitaransa on lujaa tekoa. Joskus kaasuletku irtoaa kitarasta, jolloin kuuluu 
melkoinen suhina. Onneksi nestekaasu ei ole kovin vaarallista hengittää eikä kitarassa ole suuria määriä 
kaasua. 
 
Nissen narkolepsia on hallinnassa lääkityksen ansiosta mutta silloin tällöin hän voi saada 
nukahtamistuntemuksia, varsinkin kun on väsynyt. Nissellä nukahtamiskohtaukset ilmenevät poissaolona, 
jolloin pitää katsoa, ettei hän kaatuisi ja satuttaisi itseään.  
Nisse sairastui narkolepsiaan murrosiässä ja syynä on ehkä sikainfluenssarokote mutta sitä lääkärit eivät 
suostu myöntämään monikansallisten lääketehtaiden painostuksesta.  
 
Jessica ei halua kokonaan aloittaa Fix Teamissa koska siellä on enimmäkseen niin kutsuttuja 
miestenhommia. Tätä ei parane sanoa ääneen ryhmän ohjaajille. Varsinkin Elgar Elghin ja kahvilan Martin 
Ditlevsenin kuulle koska näillä ukkeleilla on sen verran ihilistisiä kujeita ja alkaisivat aivan varmasti 
moralisoida, ettei ole miesten ja naisten töitä vaan kaikkea voi molemmat sukupuolet tehdä. Näin Jessica 
tapaa itse mielessään ajatella samalla kun siivoaa Fix Teamin puoleista käytävän pätkää. Käytävän toisessa 
päädyssä on Jessican päätyöpaikka, Tvåstad Helpo, Alternativ gruppen sekä Nöjespatrullen. Käytävän 
päädyssä on lasiovi Strömmarn lukion puolelle.  
 
Bertil Andersson on inhimillisempi koska tämä on hyvin humoristinen mutta joskus hänkin saattaa 
moralisoida, jotta tekisi kollegansa iloiseksi. Ensi vuonna vanha Bertil jää eläkkeelle, muttei kokonaan 
istahtaisi kiikkutuoliin vaan olla Back up sijaisena. 
 
Sijaispankin päällikkönä on tätä nykyään Jane-Bettina Stenigin aviomies Olof-Carl Johansson, joka käyttää 
molempia sukunimiä; Johansson-Stenig.  
Sijaispankki on toistaiseksi Tvåstadin poliisilaitoksen tiloissa mutta on tarkoitus muuttaa muutaman vuoden 
kuluttua Hoivahallintoon, kun vapautuu huoneita. Silloin Kraftverket-talolla tulee olemaan kaksi Stenigiä. 
Mitenhän silloin onnistuu Jessican silmälasirumba, kun Olof-Carl on joskus nähnyt Jessican ilman rillejä?  
 
Maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin Jessica työskentelee Tvåstad Helpossa, jossa hän 
viihtyy hyvin, varsinkin nyt kun Abrahamia ei enää ole ja Karl-Mosse on lopettanut eli siellä ei enää ole 
ketään aiheuttamassa sydämen tykytystä. Yhä hän kaipaa informationsservice-osastolle mutta on alistunut 
kohtaloonsa, kun Work Office ei enää noteeraa häntä. Jos hän haluaisi palata takaisin avoimille 
työmarkkinoille, niin silloin hänen tulisi kokonaan lopettaa Daily Activityssä. Se olisi taloudellinen riski, kun ei 
saisi sentin hyrrää työttömyyskassasta. Silloin hän joutuisi turvautumaan sosiaalitukeen, jolloin joutuisi 
todennäköisesti luopumaan autosta ja ehkä myös asumisoikeusasunnosta. Silloin hän ei enää saisi käyttää 
hammashoidon vihreää korttia. 
 
Fix Teamissa Jessican sydän pompottaa melkoisesti, kun ihailee Karlon seksikästä kaksoisleukaa ja 
läskinpoimuja, jotka tahtovat pilkistää housun ja paidan välistä. Lisäksi häntä kiihottaa herra Albinssonin 
etunimi.  
 



Vapaa-ajalla silloin tällöin Jessica ja Karlo kahvittelevat lukuisissa Tvåstadin kahviloista sekä ruokailevat 
monissa pikaruokaloissa. Kahvittelun jälkeen Jessica kyyditsee Karlon eikä osaa aavistaakaan, että samalla 
hän pilalle hemmottelee idoliaan eli sama virhe kuin mulkerovainaan tapauksessa. Yhtä mokaa Jessica ei 
uskalla tehdä Karlolle, nimittäin pussata. Jessica ei tiedä eikä haluakaan tietää kuinka herra Andersson 
reagoisi poskipusuun.  
 
Net-Galleryssa Jessica huomasi Karlon profiilisivulta, että hänen toinen etunimensä on Abraham. Silloin 
hänen otsatukkansa nousu pystyyn ja yritti vakuuttaa itselleen, että Karlo olisi ainoa työkaveri nimeltä 
Abraham eikä muita Abrahameja hän tunne eikä ole koskaan tuntenut. 
 
Yleensä Jessica on töissä kävellen mutta tiistaisin hän tapaa mennä autolla töihin koska samalla hakee 
oma-aloitteisesti Karlon töihin. Hän asuu Härstadin kaupunginosassa eli toisella puolen Göta jokea.  
Kun ohjaajat saivat tietää kyyditsemisistä, niin he alkoivat suositella Karlolta biokaasurahan antamista.   
Totta kai Karlo lupasi yrittää maksaa kyydistä noin kaksi globalia.  
 
Karloa Jessica kutsuu vanhemmilleen nimikkeellä duunari, joka asuu Härstadissa. Bjarnea hän kutsuu 
kalantarjoajaksi sekä kahvilan duunariksi. Nisseä hän kutsuu Fix Teamiläiseksi, joka asuu Hullsjössä.  
 
Töistä lähtiessä Kraftverket-talon aulassa Jessica tahtoisi niin kovasti halata Bjarnea, Karloa sekä Nisseä 
mutta ujous ei anna periksi. Karloa on vaikea halata koska tällähän on vanhojen naisten kauhu. Karlo 
mielellään halaa Nisseä koska tälläkin on tapana antaa kaverihalauksia. Joskus näyttää siltä, että jätkät 
olisivat homoja mutta näin ei todellakaan ole, sillä he molemmat ovat homofobisia. Myös Jessica on erittäin 
homofobinen, vaikka tuntee voimistuvaa ihastusta kaksoisolentoaan kohtaan. Ongelmana on Haraldsen-
assosiaatio.  
 
Joskus kun Jessica leikillään sanoo Karlolle ja Nisselle: ”Olen tolkku poika!”, niin silloin Nisse naurahtaa: 
”Kuulit sä Karlo mitä toi sanoi? Nää, sä et ole poika vaan olet tyttö!” Jessica on oppinut tämän hassun 
repliikin kesätöissä kopiointikeskuksella, jolloin Ragnhild oli joskus leikillään kutsunut häntä Gosseksi.  
 
Nisse mielellään halaa kaikkia, myös Jessicaa. Hän saattaisi ottaa Jessican akaksi, jos tämä suostuisi. Hän 
on puhunut vanhemmilleen, että tiistaisin töissä auttaa hyvin avulias Jessica niminen nainen.  
Nissen isä ja äiti ovat sitä mieltä, että pojan kannattaisi hurmata tämän avuliaan Jessican.  
Myös Bjarnenkin vanhemmat ovat kuulopuheiden perusteella ihastuneet Jessicaan ja suosittelevat poikaa 
hurmata tämän. Taannoinen kalagratiinin tarjoaminen oli osa Bjarnen hurmaoperaatiota, jossa hän osittain 
onnistui.  
 
Fix Teamin ohjaaja Bertil on kehottanut Nisseä hieromaan Jessicaa, jotta tämä saisi kaverikontaktia. Kuten 
saattaa arvata, Jessie vinkuen suostuu hierottavaksi koska hierojana on superseksikkään pojan kaima. Kyllä 
jollain tasolla hän rakastaa Albinssonia. Hän toivoisi, jos Karlo hieroisi mutta kun tällä on vanhojen naisten 
kauhu, niin minkä teet. Kyllä Karlo tietää, että Jessica on kiltti, jopa sairaalloisen ylikiltti mutta hänen 
naisihanteensa on raggaripimu. Sellainen Jessica ei todellakaan ole, vaikka onkin kuskannut Abrahamia 
sinne sun tänne sekä kuskaa Karloa kotiin sekä ruokakauppaan. Karlo on niin laiska, ettei viitsi kävellä edes 
Hullsjönin ICA Market Trolletiin vaan pyytää Jessicaa kyyditsemään hänet. 
 
Jessica vihaa yli kaiken Tvåstad helpon Disa Nilssonia koska tämä estoitta halaa kaikkia miehiä ja naisiakin. 
Tätä nykyään Jessicaa ei enää kiusaa, kun Disa halaa Abrahamia mutta häntä kiusaa senkin edestä, kun 
tämä siilitukkainen flirttiperse halaa Bjarnea sekä Nisseä. Jessica pelkää, jos flirttiperse viettelisi Karlon tai 
Bjarnen. Jessica ei vielä tiedä, että Disa ja Nisse ovat aikaisemmin olleet pikaparisuhteessa, muttei siitä 
mitään tullut, kun neiti Nilsson on hyvin rauhaton.  
 
Android ja Giovanni alkaa kyllästyä Jessican valituksiin Disasta, että tämä on liian flirttaileva ruokatunneilla 
Café Sunerissa. Martin ei paljoakaan välitä, kun Disa alkaa kujeilla duunareiden kanssa mutta kun Jessica 
joskus innostuu pelleilemään, niin heti tämä silmämeikattu ohjaaja on sormet pystyssä: ”Apapapapa, ohjaaja 
puhuu!” Tämä herättää Jessicassa mustasukkaisuutta.  
 
Disa Nilsson on fixteamiläistenkin vanha koulututtu samalla tavalla kuin Winston sekä Lars Jessicalle. Harmi 
vaan, kun hänen kohdallansa Winston ja Lars kuuluvat tursakelistoille.  
Joskus Jessica on itse mielessään vatuloinut, jos tekisi Disalle Abrahamit ja murhaisi tämänkin mutta sitten 
hän tule ajatelleeksi, että sehän olisi liian riskialtista ja Abrahamin murha saanee jäädä minun ainoaksi 
veriteoksi, kuten Jessicaa tapaa ajatella.  
Murhaamisen sijasta Jessica on monesti iltaisin lähetellyt hoivahallinnon päälliköille anonyymejä 
sähköpostiviestejä, joissa muistuttaa, että Disa Nilsson asuu juuri ja juuri Mellerudin puolella, Uddevallan 
kanavan pohjoisrannalla, ja väittää monen pahoittaneen mielensä, kun Disa saa käydä Tvåstadin Daily 



Activityssa, kun taas toiset joutuvat käymään mellerudiläisissä ryhmissä.  
Jessican harmiksi nämä nimettömät meilit eivät tuota haluttua tulosta koska viestithän ovat nimettömiä. 
Monesti virkailijat kehottavat tulla paikanpäälle keskustelemaan asiasta eivätkä osaa aavistaakaan kuka on 
viestien lähettäjä. Hän on yrittänyt anonyymeillä viesteillä lähestyä Mellerudin kuntaa mutta sama juttu myös 
siellä; häntä kehotetaan tulla paikan päälle keskustelemaan. Tietenkään hän ei ole niin tyhmä blondi, että 
omalla nimellään lähtisi raivaamaan flirttipersettä.  Aivan varmasti ohjaajat ja päälliköt kytkisivät kuvaan 
kaiken maailman psykologeja ja psykiatreja aivofilmianturoineen, kuten hän tapaa itse mielessään ajatella. 
 
Yhteisöpalvelu Net-Galleryssa Jessican kaverilistalle on viime aikoina tullut Elliott Örjansson. Silloin tällöin he 
tapaavat chattailla. Jessican munasolut alkavat aktivoida, kun tämä seksikkäältä vaikuttava nuori mies tuli 
hänen kaverilistallensa. Päällisin puolin Elliott on kuin normaalirajoitteinen, mutta hänellä on lyhyt pinna eikä 
siedä jankutuksia ja uteliaisuutta, vaikka itse onkin varsinainen utelias tuutti. Kun Jessica ajattelee Elliottia, 
niin hänen mieleensä tulee laulaja Elliott Lekas.  
 
Elliott haluaa olla Jessicalle kaveri koska tällä oli niin hyviä juttuja ravintolan keittiössä ja kaipaa häntä 
takaisin. Monesti Net-Galleryn chatissa Örjansson valittaa stressimahaansa koska ravintolaryhmässä on 
rankkaa. Jessica vinkkasi, että Café Sunerissa olisi paikka vapaana koska äskettäin Jerker Johansson on 
lopettanut. Elliott lupasi keskustella asiasta päälliköiden ja ohjaajien kanssa. Jessica ei tule ajatelleeksi yhtä 
seikkaa; flirttiperse Disa. Hän ei myöskään tiedä, että Elliott ja Disa ovat koulututtuja ja tapaavat vapaa-
aikana viestitellä ja pelailla nettipelejä. Elliott ei halua Disasta akkaa koska tämä on liian vallaton ja liian 
toimintarajoitteinen mutta ehkä Jessicassa saattaisi olla akan ainesta, kuten Elliott tapaa itse mielessään 
vatuloida.  
 
Ravintolaryhmässä ei enää ole ohjaajaa koska keittiö on hyvin ahdas usealle henkilölle. Kokit Andy ja Lore 
toimivat tätä nykyään myös ohjaajina ja ovat saaneet tuplapalkkauksen.  
 
Jos Jessica tietäisi, että Elliott ja Disa tuntevat toisensa, niin silloin todennäköisesti hän yrittäisi kertoa 
ravintola City Basementin hyvistä puolista, että siellä on rauhallisempaa kuin Kraftverket-talolla. Hän itsekin 
mieluummin palaisi takaisin kaupungintalolle, informationsserviceen. Ravintolaryhmään hän ehkä palaisi, jos 
se olisi tavallinen normaalirajoitteisten työpaikka. Daily Activityn liksoilla hän ei halua tehdä niin rankkaa 
työtä. Ravintolasta hän kaipaa ainoastaan Elliottia.  
 
Jessica tuntee yhä vahvaa vihaa Olga Lindbergiä kohtaan, kun tämä selkään puukottaen savusti hänet ulos. 
Häntä kaduttaa, ettei kuunnellut Lenan viisaita neuvoja olla suostumatta uusiin työtehtäviin. On helppoa olla 
jälkiviisas. Hän tuntee myös itseinhoa ja häpeää, kun retkahti kurittomaan narsistiseen Abrahamiin niin, että 
oli pakko ottaa laki omaan käteensä ja listiä mulkero.  
Jälkiviisaudella ajatellen Abraham ei ollut yhtään seksikäs eikä edes ihana vaan tursakkeiden tursake, joka 
joutuikin murhata, kuten Jessica itse mielessään ajattelee. Abrahamin murha ei ole sen arvoinen, että siihen 
kannattaisi tuhlata omaatuntoa. Ehkä olisi pitänyt jäädä ravintolaryhmään, ettei olisi tavannut Abrahamia, 
kuten hän tapaa ajatella. Ehkä silloin mulkero olisi hyväksikäyttänyt jotain toista ylikilttiä, ajattelee Jessica. 
 
Elliottia kiehtoo Kraftverket-talo koska sinne olisi lyhyempi matka, sillä hän asuu Jaktstigenillä, Paradiset 
kaupunginosan rinteessä.  
 
Eräänä syyspäivänä Jessica päätti tehdä Karlolle bussiseuraa, kun Nisse oli sairaana. He menivät 
Källstorpin bussilla Kundtorgetille, josta Jessica käveli Sofia Erikssonin puiston läpi kotiin. 
Bussissa he istuivat vierekkäin. Heillä oli paksut toppatakit, kun oli kylmä syksyinen sadepäivä.  
Jessica päätti vihdoinkin kertoa rakkaudestaan. Muutamaa päivää ennen Jessica oli kysynyt neuvoa 
nettikaveri CP-Hallstahammarilta, joka oli ehdottanut, jos tämä voisi lähettää Net-Galleryssa nimettömän 
viestin Karlolle, että Jessica Stenig tykkää kovasti hänestä ja voisiko tämä aloittaa parisuhteen, jos tykkäisi 
samoin. Jessie ei antanut nettikaverilleen lupaa lähettää viestiä koska hän tietää, että Karlo voi olla 
äkkipikainen ja toiseksi Jessicalla on paha happamuusfobia. Siispä hän lupasi nettikaverilleen itse ottaa 
härkää sarvista ja kertoa tunteistaan tilaisuuden tullen. Nyt bussissa oli hyvä tilaisuus, kun oli vähän 
matkustajia. Jessica aloitti änkyttäen: ”Minä tuota, ööh, tykkään susta niin, että halkean!” ja sitten yritti antaa 
halauksen mutta se epäonnistui paksujen takkien takia. Jessican oikeakäsi vahingossa osui Karlon munien 
kohdalle, jolloin tämä hämmentyi ja murahti: ”Mitä pimu duunaa?” Jessie änkyttäen pyysi anteeksi. Hän 
selitti, että oli tarkoitus antaa kaverillinen, hali mutta käsi ryökäle osui väärään paikkaan. Häntä hävetti ja 
pelkäsi jos Karlo loukkaantuisi. Testatakseen kepillä jäätä hän sanoi: ”Sinä voit aina soittaa minulle, kun on 
ongelmia tai jokin asia painaa mieltä.” tähän Karlo vastasi: ”Minulla on tapana ongelmatilanteessa soittaa ex 
tyttöystävä Stinalle ja sanoa avainsanan Bult, niin tämä kuuntelee minua ja antaa vinkkejä.”  
Jessica ei vielä tiedä, että Stina asuu kaukana Färsaarilla. Häntä alkoi pelottaa, jos tämä tuntematon Stina 
saisi tietää äskeisestä mokasta ja tulisi kopsauttamaan häneltä hampaat. 
 



 
Kun he olivat poistuneet bussista Kundtorgetilla ja Karlo siirtynyt Härstadin bussiin ja Jessica lähtenyt 
talsimaan kohti puistoa. Puiston ja torin välissä menee Kundgatan pilareiden päällä niin, että jalankulkijoiden 
pitää kävellä kadun alitse.  
Juuri, kun hän oli tullut Sofia Erikssonin puiston laitaan, niin silloin paksun toppatakin alla takkipuhelin piipitti. 
Hänelle tuli tekstiviesti Karlolta, joka kirjoitti, että hän tuli hieman happamaksi siitä munien kopeloinnista eikä 
pidä sellaisesta. Jessica pyysi stressaantuneena anteeksi. Järkevänä miehenä Karlo antoi anteeksi, kun 
sisimmässään tietää Jessican olevan hyvin kiltti.  
 
Syyskuun 21 päivänä, eli Jessican syntymäpäivänä hän ja Karlo ruokailivat Börslen pikaruokalassa ananas 
ja kinkkutäytteiset rieskat. Paistos muistuttaa pizzaa mutta on tehty tavallisen rieskan päälle. Tämä oli 
molemmille ensimmäinen kerta, kun he söivät tässä pienessä Fontana Fastfood nimisessä pikaruokalassa.  
Pikaruokalan kellarissa on joku aika sitten ollut asekauppa, joka on muuttanut Hullsjöniin, Jet korttelia 
vastapäätä, kiven heiton päähän Vingvägenistä niin, että Annkia ja Andersia hirvittää, kun lähistöllä on paljon 
tussareita. Kaiken kukkuraksi kauppiaan kotona.  
 
Pikaruokalassa oli paljon ampiaisia ja siksi piti katsoa tarkkaan, ettei ampiaisia olisi rieskan päälle, ennen 
haukkaamista. 
Fontana Fastfood on Börslevägenin varrella, jonka etelä puolella on valtatie 44, joka on osittain tunnelissa, 
ettei erottaisi kaupunginosia toisistaan. Valtatien toisella puolella on Norra Björken kaupunginosa, jossa on 
enimmäkseen omakotitaloja. Karlo asuu Småväxtvägenillä, Hullsjönin lintujärven eteläkärjessä.  
 
Syödessä Karlo avautui Jessicalle, että aikaisemmin on seurustellut narkkariakan kanssa, joka asui  
tuossa ihan lähellä Väne-Åsakassa. Huumeiden vaikutuksen alaisena oli vetänyt häntä kädestä niin, että 
käsivarsi oli vähällä irrota. Käsi on yhä kummallinen niin, ettei golfaamisesta tule mitään. Tämän vuoksi 
hänelle on tullut vanhojen naisten kauhu ja pahoitteli, ettei uskalla halata Jessicaa.  
Lopuksi Karlo vannotti Jessicaa pitämään tämän salaisuutena. Totta kai Jessica lupasi pitää tiedon salassa. 
Hän ajatteli itse mielessään, että muutaman vuoden kuluttua voisi aiheesta sanella Hjärtat fullt av vilja 
kertomukseen peitenimellä. Kertomuksessa on jo Karlon ja muiden fixteamiläisten hahmot uusine nimineen, 
joiden sukupuolta hän on muuttanut niin, että miehet ovat naisia ja päinvastoin.  
Abrahamin hän on ymmärrettävistä syistä jättänyt kertomuksen ulkopuolelle. Hän ei uskalla kirjoittaa, että 
kertomuksen päähenkilö murhaisi hyväksikäyttäjän.  
 
Syönnin jälkeen Jessica heitti Karlon Småväxtvägenille. Karlo asuu ukkinsa kanssa rivitaloa muistuttavassa 
omistusasunnossa. Heillä on kissankokoinen viihderobotti, jonka Karlo on joskus juovuspäissään ohjelmoinut 
kiroilemaan naispuolisille. Tämä tietenkin johtuu hänen akkakammostansa. Myöhemmin hän on yrittänyt 
poistaa ohjelmointia, muttei onnistu, kun on juovuspäissään salannut sen salasanoin ja se on unohtunut. 
Hän ei käsitä miten kummassa on humalassa pystynyt ohjelmoimaan salasanoin. Ilman salasanaa 
ohjelmoinnin poisto on mahdotonta. Monesti ukki, Karl Svensson, on yrittänyt keksiä salasanaa mutta 
turhaan. Myös Julle poikakin on yrittänyt keksiä salasanaa mutta tuloksetta. Julle on älykkäämpi kuin isänsä.  
 
Lokakuun lopulla Jessica ja Karlo pitivät pienimuotoiset Halloweenbileet Jessican luona. Jessie itse ei 
ymmärrä, että mikä ihme kiehtoo tässä järjettömässä Halloween vouhotuksessa, muttei ilkeä sitä moittia 
uusimmalle idolilleen. Hänen on pakko näytellä Halloween-ystävää.  
Tietenkin hän tarjosi Karlolle Forsöran banaanivodkaa. Hänelle tuli jälleen mieleen mulkerovainaa mutta 
Karlo on Abrahamia järkevämpi, vaikka tälläkin on joitakin samoja ulottuvuuksia, ajatteli Jessica.  
 
Oli tarkoitus, että Halloweenjuhlaan osallistuisi myös Karlon kaveri, Bella Källstad, mutta tyttö ei tiennyt 
kuinka pääsisi kotiin, kun juhlissa olisi alkoholipitoinen booli, jossa kelluu viinikumikarkkeja. Bellalla ei ole 
ajokorttia ja tavallisesti liikkuu mopediskootterilla mutta alkoholinvaikutuksen alaisena ei saa ajaa millään 
moottoriajoneuvolla. Hän asuu Intaganissa, jonne on melkoinen matka.  
Jessica ajatteli olla ottamatta boolia, jotta voisi hakea ja kyyditä tämän tuntemattoman Bellan mutta päätti 
kuitenkin juoda boolia, kun Bella alkoi empiä. Karlo ehdotti, että Bella voisi nukkua olohuoneessa mutta 
siihen hän ei suostunut, kun ei ole tottunut majoittamaan kavereita, Jessica ei edes tunne pimua ja 
olohuoneessa on kirjoituspöytä rahalippaineen.  
Niinpä Jessica ja Karlo kahdestaan juhlivat Halloweenia. Vuoden kuluttua he päättivät houkutella Nissen 
mukaan, ehkä myös Karlon poika voisi olla mukana mutta silloin ei sovi juoda alkoholipitoisia juomia koska 
Julle on alaikäinen. Karlo on tarkka siitä, ettei viinaa saa olla lasten lähettyvillä.  
 
Neiti Stenig ja herra Andersson katsoivat monta kauhuleffaa, kunnes herra Andersson väsähti juhlimiseen ja 
tahtoi kotiin. Jessica ehdotti, että tämä voisi nukkua olohuoneen sohvalla mutta siihen akkakammoinen Karlo 
ei suostunut. Niinpä Jessica sai saattaa Karlon bussipysäkille, joka on ihan kävelymatkan päässä  
TIF Grillenin vieressä, Älvåsvägenin ja Vänersborgsvägenin risteyksessä. 



 
Monesti Karlo pyytää Jessicaa kuskiksi Lilleskogin kauppakeskukselle koska siellä on seudun parhain Altia 
Shop. Keskustan Altia Shop on paljon pienempi ja siellä on suppeampi valikoima. Karlon suosikkiviinimerkki 
on Blue Monk niminen punaviini. 
 
Eräänä perjantai-iltapäivällä, kun he olivat juuri olleet Lilleskogin Altia Shopissa, niin silloin pois lähtiessä 
auton ikkunasta Karlo näki bussipysäkillä värjöttämässä Alternativgruppenin Jill Anderssonin, johon hän on 
salaisesti ihastunut. Karlo pyysi Jessica ottaa Jill-rukka kyytiin. Tottahan toki ylikilttinä naisena hän pysähtyi 
pysäkille. Jill tahtoi torille koska siellä on hänen potkulautansa.  
Heti kun torin laidassa Jill oli poistunut autosta, niin Karlo paljasti Jessicalle, että on ihastunut Jill 
Anderssoniin ja vannotti, ettei kertoisi tästä kenellekään. Jessie itse on salaisesti ihastunut, miltei rakastunut 
Karloon eli sama juttu.  
Jessica ei enää uskalla ottaa ihastustaan esille, kun bussissa vahingossa käsi oli osunut jätkän munille. 
Tästä hän on kertonut ainoastaan nettikaverilleen, joka nauroi persettään repien ja lähetti Jessicalle 
videolinkin Kurt Passaren komediasta, jossa naurun yhteydessä juomaa purskahtelee suusta läsnäolijoiden 
päälle. Totta kai Jessica linkitti tämän Stenig Playhin.  
 
Torstaisin kello 16 Jessica käy yhä golftreeneissä. Joka toinen torstai hän on väsyneempi, sillä yhä Tvåstad 
helpossa on lyhyt ja pitkä työtorstai. Sinänsä pitkä torstai ei ole kovin pitkä, sillä Jessicalla oli pitempiä 
työpäiviä, kun oli informationsservice-osastolla, jolloin työpäivä alkoi puoli kahdeksan ja päättyi puoli viiden 
maissa. Tätä nykyään hän alkaa tottua lepsumpaan työrytmiin ja hänestä Daily Activityn työajat alkaa tuntua 
pitkiltä eli seura tekee kaltaisekseen, kuten hän tapaa usein itse mielessään vatuloida.  
 
Kesällä ja alkusyksyllä 3008 hänellä oli tosi rankkaa, kun joutui kuskaamaan Abrahamia sinne tänne, kunnes 
vittuuntui ja päätti murhata mulkeron. Jessica on monesti itse mielessään pohtinut, että näköjään Marcello 
on niin nössö kiltti, ettei kyennyt eliminoimaan Waliczekin hulttiota ja itse kaiken pitää tehdä, kuten hän 
ajattelee. Yhä hän on sitä mieltä, että teki ihan oikein. Ei tuollaisilla narsisteilla ole oikeutta elää.  
Hän on myös pohtinut rakastumisia; ne ovat kuin myrkytyksiä. Myrkytyksen aikana on kova halu hemmotella 
idoliaan mutta sitten myrkytystilan laannuttua tulee ongelma, kun idoli on pilalle hemmoteltu ja pyytää 
palveluita. Näin käy parhaillaan Karlon kohdalla.  
Koska Minun idolini sattuvat olemaan toimintarajoitteisia, niinpä monelta puuttunee selkeä maalaisjärki.  
 
Jessicalla on tuuria, kun on ajokortti ja on helppo mennä Kobergin golfkentälle. Bjarne ja Nisse joutuvat 
menemään bussilla. Joskus Jessica kyyditsee jätkät. Lämpiminä päivinä Bjarne tapaa mennä potkulaudalla 
golfkentälle, kun on kavereista järkevin eikä halua kulkea toisen siivellä. Hänellä on hyvä kunto, kun käy 
kaksi kertaa viikossa kuntosalilla.  
 
Golfista Jessica saa assosiaatioita Jerkeriin, vaikka tämän muutosta on kulunut useita kuukausia. Hän yrittää 
muistella miten Jerker golfasi; suora selkä, suorat käsivarret, peukalo reikää päin ja sitten napakka isku 
mailalla palloon. Usein tämä unohtuu ja selkä tahtoo mennä kyyryyn ja käsivarretkin ovat koukussa niin, että 
lyö ohi pallon tai sitten pallo lentää väärään suuntaan. 
Urheiluyhdistyksen puheenjohtajatar, Vivi Kristiansson, on lukemattomia kertoja yrittänyt takoa Jessican 
päähän, että käsivarsien tulee olla suorat ja selkä suorana.  
 
Vivi on usein pahalla tuulella ja tapaa ärhennellä jokaiselle jäsenelle ja vaatii kaikkia tulla tiistaisin 
yhdistyksen klubitiloihin, joka sijaitsee Vårviks gårdissa, kivenheiton päässä Kraftverket-talolta.  
Vain harva käy yhdistyksen tiloissa silloin kun ei ole kuukausipalaveria tai vuosikokousta. 
Kuukausipalaveriinkin on vaikea saada kaikkia jäseniä koska jotkut pelaavat Korpen turnausta ja toiset ovat 
rugbytreeneissä tai sitten kontaktihenkilöidensä kanssa.  
 
Yhdistyksen viittomatulkkiavustaja Boel Skoglund on paremmalla tuulella ja tapaa hassutella kaikkien 
kanssa. Boel ja Vivi ovat hyvin lihavia. Ainakin Boelin kohdalla vanha sanonta, että lihavat ovat leppoisia, 
pitää paikkansa. Kolmas yhdistyksen johtohenkilöistä on ruipelomainen musta siilitukkainen Ulrika Schultz, 
joka on tiukanoloinen mutta oikeuden mukainen. Todennäköisesti hänestä tulee Vivin seuraaja. Vivi on 
onneton tietotekniikassa ja sen kyllä huomaa yhdistyksen kotisivulta; hän kirjoittaa tiedotteita isoilla kirjaimilla 
sekä on paljon kirjoitusvirheitä.  
 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu Nissen äiti, Bella-Erika Albinsson. Nissen isä, Moses on töissä  
JT Mediassa, suuri paikallinen mediatalo, joka kustantaa humoristista nettilehteä Nöjeskompaniet, josta on 
useita kieliversioita. JT Media omistaa myös paikallisradioasema Radio Götasvågorin, jota Jessica yhä tapaa 
silloin tällöin kuunnella. Useimmiten hän kuuntelee Radio Pooliaa mutta yksi asia häntä ärsyttää ja se on 
hälytinfirma Verisure Directasin mainokset. Hän on yrittänyt sähköpostitse pyytää Radio Pooliaa poistaa 
kyseisen firman mainokset mutta huonoin tuloksin.  



 
Jessica vihaa Verisure Directasia koska sen emoyhtiö on S-L Safety tai ainakin niin hän olettaa. Äskettäin S-
L Safety on myynyt suurimman osan Verisure Directasin osakkeista venäläiselle R-Safetylle mutta yhä 
firman tarroissa on S-L Safetyn logo. Tämän vuoksi Jessica sekä moni muukin olettaa firman yhä olevan S-L 
Safetyn tytäryhtiö. Kyllä yhä yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä ja siitä johtunee entisen omistajafirman logo.  
 
Nisse Albinsson on hyvin avoin vanhemmilleen ja on lukemattomia kertoja kertonut, että tiistaisin Fix 
Teamissa auttaa hyvin kiltti blondityttö Jessica. Nisse on hieman ihastunut Jessicaan, ihan aidosti, kun taas 
Jessie on ihastunut häneen vain etunimen tähden. 
Tämä kehu on tehnyt vaikutuksen Bella-Erikaan ja Mosekseen niin, että he ovat sanoneet pojalleen, että 
siinä Jessicassa olisi tyttöystävän ainesta ja kehottivat poikaansa yrittää hurmata Jessican. 
Se on osittain helppoa juuri nimen ansiosta mutta ongelmana on Jessican sitkeä ihastus Karloon. Aina vaan 
hän sattuu olemaan rakastunut väärään henkilöön väärään aikaan. Oikeastaan Jessican sydän sykkii yhä 
sille alkuperäiselle Nisse ykköselle mutta tämähän on jo naimisissa mutta tämä uusi Nisse on tällä hetkellä 
sinkku, sillä äskettäin hän on vanhempiensa tuella lopettanut suhteen Tove Mullqvistiin koska pimu oli liian 
härski ja usein jankutti, että haluaisi raskaaksi. Hän jopa yritti avata Nissen vetskarin ja ottaa pippelin esiin 
mutta onneksi Nisse riuhtaisi kalunsa irti ja alkoi tihrustaa itkua. Nisse ei ole vielä valmis isäksi. Hänen pitää 
ottaa rauhallisesti narkolepsian ja lievän toimintarajoitteen takia. Vanhemmat ovat huolissaan, ettei poika 
menehtyisi tähän kauheaan unitautiin.  
Kerta Nisse Albinsson on kehunut Jessicaa isälle ja äidille, niinpä he vakuuttuivat, että tästä poika voisi 
saada hyvän vaimon, jolla on jopa ajokortti. He eivät osaa aavistaakaan, että mitä vuosikymmenen 
puolivälissä tapahtuu ja kuinka tämä unelma tyttö kyyditsee poikaa sinne tänne. 
 
Golftreeneissä Jessica näkee Jack Kyrkiä, vaikka tämä työskentelee Culture Centerin käsityöryhmässä. 
Harvoin Jack tapaa oleskella kahvilassa. Hän tapaa ainoastaan ostaa German Cola purkin ja sitten menee 
Culture Centerin tiloihin.  
Jessicaa kiihottaa myös hänen etunimensä, josta hänelle assosioituu Jack Palmgren sekä erään 
saippuasarjan roolihahmon nimi. 
Jollain tasolla Jessica on ihastunut herra Kyrkiin, muttei ylpeys anna periksi. Jo kouluaikana, yläasteella ja 
lukion viimeisellä, häntä himotti tämä ruskeasiilitukkainen tukevahko poika. Hän kiihottui ensimmäisen kerran 
Jack Kyrkiin uimahallilla, joskus 2980-luvun lopulla. Silloin Jessican katse osui Jackin mahaan, joka pullotti ja 
pullottaa yhä hyvin seksikkään kiihkeästi. Harmi vaan, kun Jessicalla on liian isot kriteerit poikarintamalla 
sekä sattui kuulemaan pikkusiskon huhupuheen pojan pieraisusta koulunruokalassa sekä räänsyönnistä.  
Jack Kyrkillä on rauhaton katse, ihan kuin poliisi olisi tulossa. Jessicaa häiritsee myös Jackin tursakemaiset 
kasvonpiirteet, kuten levon katse ihan kuin poliisi olisi tulossa. 
Ehkä myös se isorintainen Yana-Ulla Höög ihastuisi herra Kyrkiin, kuten Jessica tapaa ajatella samalla kun 
istuu golfkahvilassa odottaessa treeniaikaa. Lämpiminä päivinä treenataan ulkona ja kylminä ja sadepäivinä 
golfataan sisällä valtavassa golfhallissa.  
 
Jack Kyrk seurustelee nappisilmäisen Tina Hällin kanssa. Heidän suhteensa on niin kutsuttu kevyt suhde, 
kun Jack ei tiedä olisiko Tina se oikea koska tämä on oikea pilkunnussija eli Stenigien sisäpiirislangilla 
kivenkova ihilisti. Tina työskentelee Messenger Service ryhmässä. Jessica on hieman kateellinen Tinalle, 
kun tämä on talossa, jossa hänen tulisi olla.  
Tina Hällillä on todella sympaattiset nappisilmät, ehkä se on hurmannut Jackin. Jessicaa kiihottaa Jackissa 
tämän lihavuus, sillä häntä on aina kiihottanut läskien poimut, myös oma riippumaha. Ehkä Jack saattaisi 
ihastua Jessicaan, jos tämä pelaisi pokerinsa oikein ja hyväksyisi Jackin sellaisena kuin hän on. Jessica 
haluaisi osata taikoa Jackista oikean kiiltokuvajätkän, oikean eurokarjun.  
 
Jonkin aikaa Jack ja Tina olivat Jessican kaverilistalla Net-Galleryssa, kunnes Jessica epähuomiossa lähetti 
humoristisen henkilöllisyystestin, jossa mainittiin jotain seksistä, jolloin he poistivat hänet kaverilistalta. 
Vaikuttaa siltä, että poisto oli Tinan idea. 
 
Usein golftreeneissä Jessica tapaa pelata Culture Centerin Abra-Samin kanssa, vaaleasiilitukkainen 
ruipelomainen jätkänhujoppi. Jessicalla on häneen neutraalit suhteet koska Abra-Samissa on joitakin 
tursakkeen ominaisuuksia mutta golfkaverina parhain vaihtoehto. Abra-Sam olisi mainio ukkokandidaatti 
Jessicalle mutta tämä on aivan liian tavallinen maatiaisukko, joka ei juurikaan kiihota, ainakin Jessican 
mielestä.  
Alussa kun Jessica kysyi Viviltä, että kenen kanssa voisi pelata, niin silloin Vivi määräsi hänen golfata Senja 
Bäcklundia vastaan tai oikeastaan hänen kanssansa, kuten Vivi tapaa sanoa. Hänen mielestänsä 
golfvastustaja on kolo eikä pelikaveri. Tätä Jessican on vaikea käsittää, sillä ihminenhän voitetaan eikä 
mitään koloa.  
 
Senja on todella ärsyttävä pelikaveri koska tämä koko ajan itsekseen nauraa kihertää ja siinä välissä hokee 



käheällä kurkkuäänellä; Buseee! Kun Jessica epäonnistuu lyönnissään, niin silloin Senja tapaa nauraa, joka 
kuulostaa ihan kuin tämä vittuilisi. Näin ei ole vaan nauraminen on vain tämän toimintarajoite eli nauraa itse 
mielessään päänsisäisille asioille. Joskus myös Jessica itse harrastaa samaa töissä, kun ajattelee härskejä 
vitsejä, niin aina silloin tällöin pääsee naurun purskahdus väärällä hetkellä. 
Toinen ärsyttävä pelikaveri on Thina Persson, jolla on kummallinen tapa mumista ja sitten nauraa 
suhahdellen. Jessicaa ärsyttää myös se, kun Thinalla on vähän samankaltainen kampaustyyli kuin hänellä 
itsellä, jolloin hänelle tulee assosiaatioita yläasteenaikaiseen Johanne-murhaan.  
Thina ei kuitenkaan ole täysin peilikuva, mutta tukka on yhtä pitkä ja vaalea.  
Jessica on huomannut, että miespuoliset pelikaverit ovat normaalimpia kuten Abra-Sam. 
Kaikkein mieluiten hän tahtoisi golfata Nissen sekä Bjarnen kanssa. He pelaavat usein kahdestaan koska 
heillä on kilpailulisenssi. Kun ei ole mitään kilpailua, niin silloin jompikumpi jätkistä golfaa Jessican kanssa.  
Bjarne on erittäin taitava golfaaja ja saa paljon pisteitä. 
Nissellä on joka kerta mukana golfkentällä nalle onnenmaskottina.  
  
Lähes kaikilla golfaajilla on juoma pullo mukana paitsi Jessicalla. Hän ei voi ymmärtää miksi pitää kitata vettä 
samalla kun pelaa, sillä treeneihin on tultu nimenomaan golfaamaan eikä juomaan. Jotkut golfaajat juoksevat 
koko ajan täyttämässä juoma pullojaan sekä kusella. 
 
Kaikki golfaajat pelaavat omilla rei’illään. Reunimmaisessa pelaa muun muassa Carlo Dahlsten Bornholmin 
kanuunan kanssa, jolla hän tykittää golfpalloja reikään. Carlon vieressä pelaa samanlaisella 
golfapuvälineellä  
motorisoidussa pyörätuolissa istuva vaikeasti toiminta- ja liikuntarajoitteinen Viktor Tössberg. Vähän väliä 
hän päästelee melkoisia örinöitä ja mörinöitä, kun ei kykene puhua. Hän kommunikoi Bliss-symboleiden 
avulla. Symbolit ovat hänen edessänsä olevalla levyllä, josta hän näyttää sormella mitä tahtoo.  
Viktorin örinöistä Jessicalle tulee mieleen omat örinät ja on monesti pohtinut, mitähän Magnum tuumaisi, jos 
olisi golfkentällä samaan aikaan. 
 
Enää Jessica ei ole saanut huomautuksiaan naapureiltaan. Hän ei ole myöskään örissyt, ei ainakaan 
äänekkäästi. Joskus on alakerran Magnum Johansson soittaa musiikkia liian kovalla, niin silloin Jessica 
tapaa koputella lattiaan, kun ei pysty katsomaan telkkaria. Hän on yrittänyt soittaa ovikelloa, mutta Magnum 
ei kertaakaan ole avannut ovea koska ei oikein pidä naapuristaan. Tämä surettaa Jessicaa, kun muuten 
naapurinmies olisi komea eurokarju. Jessica itse on saattanut itsensä huonoon valoon Magnumin silmissä. 
Heti kun Novaraxalta tulee kirjekuoressa vuokralappu, niin silloin Jessicaa hetkisen hirvittää, jos se olisi 
huomautus jostain. Kirjeen avattuaan häneltä pääsee helpotuksen huokaus.  
 
Yhä samassa rapussa asuva meuhkaava Mia Reinholdsson, joka paukuttaa asunnossaan seiniä ja ovia. 
Jessicaa hirvittää, jos Magnum luulisi paukutuksen tulevan hänen luotansa.  
Jonkin verran Jessicalta on päässyt joitakin ärräpäitä, kun tietokone on reistaillut tai tietokonepeleissä 
hävinnyt. Hän tapaa usein pelata Net-Galleryn musiikkitietokilpailupeli Song Music. Heti kun hän arvaa 
väärin, niin vaistomaisesti suusta tulee ärräpää. 
 
Eräänä päivänä Jessica kävi isän kanssa ostamassa elektroniikkaketju, Svarta börsenistä uuden 
kotitietokoneen koska entinenhän on hyvin hidas ja siinä on rikkinäinen tuuletin. Uudessa kotitietokoneessa 
on Compusoftin uusin käyttöjärjestelmä Door 7. Se on erittäin hyvä, paitsi langatonverkko tahtoo pätkiä niin, 
että Jessie on saanut kiroilla hiljaa itse mielessään ja antaa itselleen turpiin.  
Entisessä kotitietokoneessa on Door XP käyttöjärjestelmä. Käyttöjärjestelmien välissä on paljon kritiikkiä 
saanut Door Vista, koska se on yhtä buginen kuin aikaisempi Door 95. 
 
Joskus iltaisin Magnum on käynyt soittamassa ovikelloa ja vaatimassa hiljaisuutta. Joka kerta Jessica 
pahoittelee tapahtunutta. Häntä hirvittää, jos Magnum soittaisi Novaraxalle tai Lailalle mutta onneksi näin ei 
ole käynyt. Magnum ei enää jaksa valittaa ja on hoksannut, että blondin täytyy olla toimintarajoitteinen eli 
tätä pitää yrittää sietää.  
 
Iltaisin nukkumaan mennessä Jessica tapaa olla rinnat paljaina mutta heti kun ovikello soi, niin hän kietoo 
ympärilleen Preussin-punaisen aamutakin. Totta kai haluaisi näyttäytyä komealle naapurin miehelle rinnat 
paljaina, muttei pysty läskirumban takia. Ehkä Magnum rauhoittuisi, jos näkisi valtavat daisarit, kuten Jessica 
tapaa ajatella.  
 
Kun golftreeneissä Jessica ei pelaa Abra-Samin kanssa, niin silloin hän pyrkii pelaamaan yksin tai golfrobotin 
kanssa. Treenaaja-puheenjohtaja Vivin mielestä kaikkien tulisi golfata ihmisten kanssa. 
 
Hän on lopettanut kysymästä pelikaveria treenaajaltaan, kun tämä yleensä määrää pelikaveriksi Senjan, 
Thinan tai jonkun supertursakkeen. Toiseksi yksin pelaamisen hyvänä puolena on, ettei tarvitse odotella 



pelikaveriaan. Moni golfaaja tapaa juoda litroittain vettä ja sitten saa juosta vessassa. Jessicalla ei ole 
juomapulloa mukana golfkentällä, kun sinne tullaan pelaamaan eikä juomaan.  
  
Fredrika golfaa aina Ann Sävströmin kanssa. He molemmat kuluvat mestarigolfaajiin.  
On ajan kysymys, milloin Bjarne Anger ottaa kiinni Jerkerin ennätyksen, 900 totaalipistettä.  
 
Kun Jessica pelaa jätkien kanssa, niin silloin Vivi nauraa kihertää golfbaarin terassilla läskiset rinnat hytkyen, 
kun tämä hassu blondityttö vaikuttaa olevan melkoinen rattotyttö.   
 
Muutaman kerran Jessica on joutunut golfaamaan ruipelomaisen Tora Ahlqvistin kanssa, joka koko ajan 
jankuttaa, että eikö tämä vitun golf voisi jo loppua. Hän ei ymmärrä monitorin pelimerkinnöistä, että kuinka 
monta golfkierrosta on jäljellä. Yleensä pelataan neljä kierrosta. Pelin jälkeen Tora menee portille polttamaan 
sähkötupakkaa koska kentällä ei saa tupakoida.  
 
Treenien jälkeen Jessica tapaa näytellä ylpeänä tuloslappusta, jonka hän saa golfbaarinkassalta. Myös 
Bjarne ja Nisse ovat innokkaita tuloslapun näyttelijöitä ja heillä onkin aihetta näytellä, kun saavat erittäin 
hyvät tulokset. Jessican tulos on vielä hyvin surkea eikä joka kerta onnistu saada yhtään Hole in Onea.  
 
Kobergin golfkentän ja sisähallin omistaa tätä nykyään Malin Magnusson. Golfbaarissa tapaa usein auttaa 
pönäkkä Abraham-Lennart Annasson, jonka nimestä Jessicalle assosioituu tietenkin Waliczekin 
hulttiovainaa.  
 
Karlo Andersson voisi ajatella golfata, jos samperin narkkariakka ei olisi turmellut kättä. Tuskin sittenkään 
hän alkaisi golfaamaan, kun on hyvin laiskapötkylä, ja laiskemmaksi tulee, kun blondi heti suostuu 
kuskaamaan, kun tämä pyytää kyytiä Hullsjönin ruokakauppaan tai Lilleskogin Altia Shopiin. Jessie tekee 
laiskajaakoista vieläkin laiskempia.  
 
Tähän mennessä Nisse sekä Bjarne ovat ainoat kaverit, jotka eivät ole hyväksikäyttäneet Jessican kiltteyttä. 
Bjarne on yhä ihastunut häneen, mutta sitä hän ei aio paljastaa koska hänen mielestänsä tytön pitää ottaa 
ensi askel sekä heillä on melkoinen ikäero. Hän on kuitenkin tarjonnut hienoa kalagratiinia kalakauhuiselle 
naiselle. Jos olisi tiennyt tämän kalakauhusta, niin olisi voinut tarjota jotain muuta, ehkä munaa monessa 
mielessä.  
 
Muutaman kerran Jessica on kutsunut Bjarnen ja Nissen kahville. Joka kerta Jessica tarjoaa kymmenittäin 
pikkuleipiä niin, että jätkiä alkaa naurattaa. Jessie ei voi tarjota ruokaa koska hän ei ole tottunut 
kokkaamaan. Olisi noloa tarjota puolivalmiita mikroaterioita.  
 
Yleensä Jessica ja Bjarne kahvittelevat vähän ennen golftreenejä. Golfkentälle he menevät Jessican autolla. 
Eräänä torstaina Bjarne onnistui saamaan monta Hole in Onea ja naurahti Nisselle, että kylläpä blondin 
kekseissä oli ytyä ja sen jälkeen tästä tuli vakiovitsailua. Blondin pikkuleipiä Bjarne ja Nisse alkoivat kutsua 
onnenkekseiksi.  
  
Kun Nisse kahvitteli Jessican luona ensimmäistä kertaa, niin silloin mukana oli myös Karlo. Tämä tapahtui 
tiistaina töiden jälkeen. He menivät bussilla torille ja sieltä kävelivät Sofia Erikssonin puiston läpi 
Älvåsvägenille. Puiston reunalla on käsityöläisverstas nimeltä El-skomakare. Verstaan nimestä Karlolle tuli 
kummallisia assosiaatioita; Jessica asuu lähellä sähkösuutaria. Häneltä pääsi melkoinen naurun remakka 
niin, että kortteli raikui ja myös Nisseen tarttui nauru. Totta kai Jessie oli hyvillään, kun pojat ovat noin iloisia, 
kun he tulevat kylään. Tästä tuli heidän välillensä hauska ikikeskustelu, joka aina yhä uudelleen aiheuttaa 
makeat muisto rikkaat naurut. Varsinkin Nisseä tämä huvittaa aina uudelleen. Häntä naurattaa myös vanha 
lastenlaulu kookospähkinästä koska sen sävel aiheuttaa korvamatoa.  
 
Jessica esitteli jätkille baarikaapin sisältöä. Karlo otti pienet snapsit mutta Nisse ei voi ottaa narkolepsia 
lääkityksen takia alkoholipitoisia juomia, paitsi joskus juhliessa tapaa ottaa pienen banaaniliköörisnapsin.  
Snapsin sijasta Jessica tarjosi Nisselle erilaisia keksejä sekä Snustiger pastilleja, jotka olivat uutta Nisselle, 
kun aiemmin ei ole arvannut ostaa näitä erikoisia jämtlantilaisia pastilleja. Ehkä häntä arvelutti pastillien 
nimessä oleva sana nuuska. Pastilleissa ei ole nuuskaa vaan nuuskan aromiaineita.  
Nisse ihastui näihin veikeän makuisiin sokeripintaisiin nuuskanmakuisiin pastilleihin. Oikeaa nuuskaa hän ei 
käydä mutta nämä pastillit ovat hänen mieleensä. Kiitokseksi hän antoi hellän halauksen. Jessica halasi 
takaisin, vaikkei osaa halata poski poskea vasten.  
Karlo ei niinkään piittaa pastilleista koska niissä on lakritsaa eli hieman happamanmakuista. Hän tykkäsi 
Jessican kekseistä sekä Forsöran banaanivodkasta.  
Nisse Albinssonilla on jämtlantilaiset juuret ja suvussa on eräs tunnettu jämtlantilainen runoilija Johanna-
Lotta Rosberg. Albinssonien suku tulee Åresta, jonne suku on ajautunut Länsi-Götanmaalta ja sitten tullut 



takaisin. Suvulla on myös juuret Pietarsaaressa, jossa kauan sitten asui toinen runoilija, joka kuuluu 
Albinssonin sukuun. Nissekin on taitava rustailemaan runoja, joissa esiintyy lumisia enkeleitä eteisessä sekä 
kahvijuomaa juovia pastoreita.  
 
Eräänä syyspäivänä Bjarne soitti Jessicalle ja kysyi jos tämä haluaisi hänen entisen golfmailansa koska on 
juuri ostanut uuden. Olisi sääli heittää roskiin vähän käytetyn mailan. Totta kai Jessica kiinnostui, kun rakas 
kalantarjoaja haluaa antaa golfmailan niin, ettei enää tarvitse pelata lainamailoilla. Golfkentällä golfmailan 
vuokra maksaa kympin eli treenimaksu korottuisi 8 globaliin. Jos Jessica ei olisi huolinut golfmailaa, niin 
silloin Bjarne olisi heittänyt sen roskiin. Joskus Jessicalla on käynyt mielessä ostaa Mellerudin golfkentän 
myymälästä oman golfmailan mutta nyt hänen ei tarvitsekaan ostaa.  
Jessican tarvitsee vain ostaa golflaukun, joita myydään Mellerudin golfkentällä. Harmi kun Kobergin kentällä 
ei ole varustemyymälää. 
Bjarne sekä muut golfaajat tapaavat peli vuoroa odotellessa kiillottaa mailojaan ja pallojaan. Jessica ei 
kehtaa ryhtyä moiseen, pääasiahan on, että pallukka pyörii, kun siihen osuu.  
Kohteliaisuuden vuoksi Jessica tarjosi maksua mutta Bjarne ei ottanut rahaa koska maila ovat hieman 
kuluneet mutta kuitenkin pystyy pelaamaan. 
 
Uudenvuodenaattona Jessica sai kutsun Nisse Albinssonin uudenvuodenjuhlaan. Tämä oli ensimmäinen 
uudenvuodenaatto, kun hän ei ollut vanhempien seurassa. Hän tunsi hieman haikeutta, kun työkaverin luona 
ei voi katsoa TV Jämtlandin uudenvuoden revyytä, Nya Glada teatern, jossa pilaillaan politikoiden sekä 
uusien asioiden kustannuksella. Keskiyöllä TV Jämtlandissa juhlitaan Östersundin kauppatorilla. 
Jessica oli hyvin lähellä kieltäytyä kutsusta mutta siihen hänellä ei ollut sydäntä koska hänellä on päällä 
ikuinen Nisse kiima, joka heijastuu tietenkin Nisse Johnsonista. Jos Nisse Vässare kutsuisi kylään, niin 
todennäköisesti Jessica matkustaisi junalla Falkenbergiin asti koska jätkän nimi on Nisse.  
 
Jessican lisäksi uudenvuodenjuhlissa oli myös Nissen uunituore tyttöystävä, säkkimäisen lihava Doris 
Sundgren, joka onnistui vähän ennen joulua kokoamaan rohkeutta ja lähettää sisäisen postin kautta 
rakkauskirjeen Nisselle. Doris on yhä Budtjänst ryhmässä, joka kaksi kertaa päivässä tuo ja hakee postia 
Kraftverket-talon postihuoneelle. Jokaisella ryhmällä on oma postivastuullinen. Jessica on yhä Tvåstad 
Helpon postivastaava. Nisse ja Karlo ovat Fix Teamin vastaavat.  
 
Oli tiistai, kun Nisse sai rakkauskirjeen Dorikselta. Silloin Nisse tyttömäisesti kikatti, kun tuli iloiseksi.  
Jessica näki, kun Nisse avasi ruskean kirjekuoren ja kikattaen luki kirjeen. Jessica tunsi hieman kateutta, kun 
nyt tämäkin Nisse on varattu.  
Nissen ja Doriksen suhteessa on yksi ongelma; Doris ei saa yksin liikkua kaupungilla eli he tapaavat liian 
harvoin. Kerran viikossa he näkevät toisiaan golfkentällä mutta siellä urheiluyhdistyksen ohjesääntöjen 
mukaan ei sallita lemmenhalauksia ja pusuja koska jotkut jäsenet voivat häiriintyä tai kiihottua. 
 
Doris istui hiljaa Nissen valkoisen sohvan nurkassa. Hän on erittäin ujo mutta hyvin kiltti ja rauhallinen. Hän 
on vastakohta Tove Mullqvistille.  
Jessica istui sohvan toisessa päädyssä. Jessican ja Doriksen välissä, keskellä sohvaa, istui Bjarne.  
Jessie salaa ihaili rakasta kalantarjoajaa, kun tämä on juhlien ainoa sinkku. Harmi kun häntä häiritsee 
Bjarnen naispuoliset ominaisuudet. Tietenkään hän ei sitä sano Bjarnelle, sillä ulkonäöllehän ei mahda 
mitään. 
 
Sohvapöydän alapöytälevyllä on tuhannen palan palapeli sekä tv-lukulaitelehti Titta! Sohvapöytä on katettu 
lautasin ja pikarein. Keskellä pöytää on perunalastu kulho sekä isompi kulho, joka on täynnä irtokarkkeja. 
Jessica ajatteli, ettei tämä uusi Nisse ole ihastunut popcorneihin.   
  
Nisse tarjoili itse leipomiaan pikkuleipiä, sillä hän on erittäin hyvä leipuri ja kokki. Töissäkin hän usein leipoo. 
Hänellä on tapana tarjota kanelikahvia, johon Jessica ihastui. Hän ajatteli itse mielessään, että varmasti 
Nisse ykkönenkin osaa valmistaa hyvää kahvijuomaa, harmi vaan, kun silloin 2980-luvun alussa he olivat 
vielä niin nuoria, ettei Nisse Johnson vielä tarjonnut kahvijuomaa mutta ainakin yhden kerran hän oli 
tarjonnut Jessicalle ihanan suudelman. Jessie ajatteli, että osaakohan tämä uusi Nisse suudella yhtä hyvin. 
Häntä kiinnostaisi myös tietää, kuinka suutelu käynnistäisi Nisse Vässarelta.   
Jessica toi tullessaan punaisen perunalastuputkilon, kun tietää Albinssonin pitävän perunalastuista. Tämä 
uusi Nisse tykkää sipseistä yhtä paljon kuin Nisse ensimmäinen popcorneista.  
 
Nisse Albinsson tapaa asettaa kaksi perunalastua huuliensa väliin ja ankkamaisesti vaakkui. 
Sitten Nisse tarjosi kassleria ja perunagratiinia. Nisse on monta kertaa parempi kaveri kuin Abraham-vainaa, 
ajatteli Jessica, eikä tälle kannata jakaa kuoleman tuomioita, ajatteli hän. 
 
Nissen luona on yhtä siistiä kuin Jessican asunto. Myös Bjarnen luona on hyvin siistiä.  



Jessica on käynyt ainoastaan Karlon eteisessä. Ainakin eteinen vaikuttaa siistiltä, sillä tämän ukki on 
järjestyksen mies. 
  
Nuoriherra Albinssonin olohuoneen seinällä, suuren tv-ruudun vieressä, on Nissen muotokuva, jossa poika 
on noin kymmenvuotias, jolloin hänellä on ollut pallomainen kampaus, melko samanlainen kuin Johnsonin 
kaimalla. Tämä tietenkin kiihotti Jessicaa; ajatella, Albinsson ja Johnson ovat hieman kaksoisolentoja, ajatteli 
Jessica samalla, kun istui kiihkeä nimisen työkaverin sohvalla. Sitten hänelle muistui mieleen oma 
kaksoisolentonsa ja sitten heti perään Haraldsenin tapaus; Johanne ei yhtään muistuttanut minua ja 
Johannaa, ajatteli hän. Pitäisi joku päivä rohkeasti ottaa yhteyttä Johanna Kiviseen, ajatteli Jessica ja tunsi 
alavatsassa kummallista kihelmöintiä.  
 
Nissen valtava taulutelevisiosta menee piuhat kaapeli-tv pistokkeeseen sekä kotitietokonepaneeliin, joka on 
tätä nykyään kaikkien talojen ja asuntojen eteisseinään upotettuna. Lisäksi voi upottaa oman tietokoneensa, 
kuten Jessica on tehnyt, jotta netistä saisi kaiken hyödyn irti.  
Nissen kotitietokone on automatisoidu niin, ettei hänen tarvitse sitä hoitaa. Tietokone sammuttaa 
automaattisesti tv-pelin, kun kello lyö kymmenen illalla, ettei kukkuisi puolille öin.  
 
Syönnin jälkeen Nisse käynnisti pelikonsoli, Jantende Nissendo golfpelin, sama peli, jota Jessica pelasi 
ensimmäisen kerran Bjarnen luona silloin kun tämä tarjosi kalagratiinia.  
 
Jessica huomasi, että Nisse ja Bjarne ovat mestareita myös pelikonsolin golfpelissä. Sitten Nisse esitteli 
keilapeliä, jossa Jessica oli hyvä mutta harmi vaan, kun tulokset eivät tallennu.  
Kun golfpelin langattomilla peliohjaimilla lyö virtuaalipalloa taaksepäin, niin silloin kentän laidalla seisova 
virtuaaliyleisö hypähtää ilmaan ja mikä hassuinta; yleisöltä puuttuu jalat. Nisse naurahti: ”Haha, kun lyö 
taaksepäin, niin silloin Vivi ja Boel hyppäävät golfbaarissa!” Tästä tuli heidän vakiofraasinsa.  
 
Keskiyöllä katsottiin ikkunasta sekä kansalliselta TV1:ltä uudenvuodenpuheen Centstadin rannalta, jossa 
näytetään mahtava ilotulitus Juutinrauman molemmilta puolin sekä sillalta. Myös Nissen parvekkeelta näki 
hienoja ilotulitteita. Tätä nykyään uudenvuodenraketit ovat ympäristöystävällisiä ja maahan pudotessaan ne 
muuttuvat automaattisesti vedeksi. Niissä on erikoiskemikaaleja, jotka tekevät loppuun palaneesta raketin 
hylsystä pelkkää vettä.  
 
Kello yhden maissa Jessica sai kunnian kyyditä Bjarnen kotiin, tämän vanhempien luokse, sillä hän ei ole 
tottunut nukkua omassa asunnossaan Älvdalsvägenillä vaan asuu käytännössä Nordanvindsvägenillä 
lapsuuskodissaan. Siellä hänellä on yhä käytössään omahuone.  
Bjarne maksoi oma-aloitteisesti 2 globalia biokaasurahaa. Dorista Jessican ei tarvinnut kyyditä sillä hän meni 
kotiinsa Uber-taksilla. Hän asuu Renströmsvägenin ryhmäasuntolassa.  
 
Doriksen vanhempansa asuvat Hullsjönin kaupunginosassa, Tobbegatanilla, lintujärven pohjoisrannalla. 
Jessican vanhemmat asuvat järven vastarannalla. Keskellä lintujärveä on suihkuallas, joka 
ympärivuorokauden suihkuttaa vettä. Pimeällä suihkuallas on valaistu. Tämä vesimonumentti toimii 
aurinkokennolla, joka varastoi virtaa päiväsaikaan. 
 
Jessica toivoo hartaasti, että pian Bjarne tarjoaisi uudelleen ruuan, mutta sitä hän ei tietenkään sano 
ääneen, sillä hän ei halua alkaa kerjätä ruokaa. Jessicaa hävettää se, kun itse on aivan liian laiska ja 
kokematon kokki niin, ettei kykene tarjoamaan ruokaa. 
 
Uudenvuodenpäivällä Jessica kahvitteli Karlon kanssa kauppakeskus Överbyn sisäänkäynnin yhteydessä 
olevassa Rose-Mary’s Caféssa, joka on suuri eurooppalainen kahvilaketju ja myös hyvin kallis. Onneksi 
Karlo maksoi kahvijuomansa ja pikkuleivoksen omasta pussista.  
Kahvilan vieressä, kauppakeskuksen pääsisäänkäynnin toisella puolella, on automaattikioski. 
 
Syksyllä 3010 Facebook saapui tiensä päähän ja tämä maailman vanhin yhteisöpalvelu lopetettiin puuttuvan 
kiinnostuksen vuoksi. Naamakirjassa käyttäjiä kiusasi nettirikolliset ja Amerian nettitrollit.  
Jonkin aikaa yritettiin ylläpitää uutta Facebookia nimeltä FB8 mutta siihen ei saatu tarpeeksi käyttäjiä eikä 
mainostajia, niinpä sekin lakkautettiin. Uusi yhteisöpalvelu Net-Gallery on vienyt kaikki Facebookin käyttäjät 
koska siellä on parempi tietoturva eikä nettitrollit pysty riehumaan. Yksinkertaisesti Net-Galleryssa ei pysty 
luomaan anonyymeja tilejä. Toisen nimissä ei pysty luomaan tiliä koska rekisteröinnin yhteydessä pitää 
naputella henkilötunnus. Jos nimi ja henkilötunnus eivät täsmää, niin silloin ruudulle tulee keskisormen kuva 
ja teksti; Sorry, you can’t not! 
 
Eräänä päivänä Jessica huomasi, että myös varttuneiden yhteisöpalvelu Ville's Place on lopetettu. Hän ei 
tule yhtään kaipaamaan tätä ihilistien pesää, kun siellä ei tunneta sananvapautta, kuten hän itse mielessään 



ajatteli, kun näyttöruudulle tuli ilmoitus; Ville’s Place is hosted by powered by Mr. Sipilä. 
 
Vuosi 3011 
Jessica yhä työskentelee tiistaisin Fix Teamissa, muulloin hän on Tvåstad Helpossa. Oikeastaan häntä 
tympäisee Fix Teamin ainainen siivoaminen ja tiskaaminen mutta siitä on tullut tapa. Jessica ei ole 
kiinnostunut leipomisesta ja ruuanlaitosta siis on mukavampi siivota kuin istua ja pyöritellä peukaloitaan. 
Hänestä on mukava olla lähellä Albinssonia koska tällä on niin kiihottava etunimi. Häntä kiihottaa Karlon 
kaksoisleuka. 
Tiistai iltapäivisin, kello 13, hän käy Bjarnen kanssa kaupassa. Se on rankkaa koska lähes joka kerta on 
kukkura kärryllinen elintarvikkeita kahvilaan mutta silti Jessicasta on mukava auttaa rakasta kalantarjoajaa.  
Jos hän kieltäytyisi, niin silloin olisi suuri vaara, että flirttiperse änkeäisi Bjarnen kauppa-apulaiseksi.  
  
Tvåstad Helpossa on mielenkiintoisia robottihommia; ohjelmoida avustaja- ja talousrobotteja. Ohjaajilla ei 
aina ole aikaa hänelle, niinpä hän sanelee kertomuksia USB-muistikalikalle ja sitten töiden jälkeen kotona 
laittaa ne kotisivulleen. Tätä nykyään hän istuu yksin robottihuoneessa ja viihtyy hyvin. Muutaman kerran 
joku duunareista tai ohjaajista käy robottihuoneessa, niin silloin Jessica joutuu kirjoittamaan kertomusta 
näppäimistöltä. Giovannin kuulle hän ei uskalla sanella kertomusta koska Hjärtat fullt av hopp sijoittuu 
todellisiin tapahtumiin Tvåstad Helpossa ja Giovanni saattaa nuhdella, ettei saa kirjoittaa kertomukseen 
työkavereista. Giovanni tietää, että kertomus tulee nettiin.  
Viisaana naisena Jessica on joitakin kohtia sensuroinut ja muuttanut julkisesta versiosta eikä kirjoita 
Abrahamin murhasta. Murha on aina murha eli jos hän kirjoittaisi kertomukseensa, että päähenkilö murhasi 
hyväksikäyttäjän, niin sehän olisi sama asia, jos hän menisi suoraan poliisilaitokselle ja tunnustaisi sille 
isorintaiselle Höögille.  
 
Versio, jota Android tapaa lukea ääneen, on niin kutsuttu työpaikkaversio, joka Jessie on sensuroinut.  
Kertomuksen luontia työajalla Jessica kutsuu käsityöksi. Android tapaa vitsailla, etteivätkö vieläkään keittiön 
verhot ole valmiit.  
 
Tvåstad Helpon kolmas avustava ohjaaja, Gustaf Olsson, aloitti kokopäiväisesti. Hänen pääasialliseen 
toimenkuvaansa kuuluu olla Henrik Granbergin käsinä ja jalkoina. Henrik kykenee vain jotenkuten käyttää 
muutamaa sormea, muuten käsi on jatkuvasti tiukassa nyrkissä, jota ei itkemälläkään saa auki.  
 
Gustaf asuu Norra Björken itäpuolella, maaseudulla. Hän on naimisissa Fredrika Gunssonin kanssa. Heillä 
on vehnäpelto sekä kanoja. Aiemmin heillä on ollut lypsykarjaa.  
Heidän peltonsa yli menee Såtenäs-Landvetter junaratasilta. Sillan pilarit ovat sopivasti pellon reunoilla niin, 
että viljelytilaa on riittävästi. Olssonien tila on puoliksi Grästorpin ja Tvåstadin puolella. Asuintalo on 
Tvåstadin puolella. Kun Olssonit kyllästyvät ruuanlaittoon, niin he menevät Grästorpin Tre Älgar 
huoltoaseman lounasravintolaan. Huoltoaseman edustalla on kaikki nämä vuodet ollut rautainen hirvi, jonka 
on tehnyt anonyymi novellikirjailijan isäukko kauan sitten.  
 
Jessicasta Gustaf on ihan mukava mutta ajoittain tämän tukevahkon ukkelin ihilistisyys pistää silmään. 
Gustafin Jessica tapasi ensimmäisen kerran ravintola City Basementissa keväällä 3006. Sitten kun Gustaf 
pikkuhiljaa aloitti Tvåstad helpossa, niin silloin Jessica usein sekoitti hänet erään sijaisohjaajan kanssa. 
Sijaisohjaajan nimi ei ole jäänyt Jessican mieleen koska äijä on häntä vanhempi kuten Gustafkin. Usein 
sijaisohjaaja oli syksyisin, jolloin tämä merkitsi Jessican syntymäpäivän elektroniseen viikkokalenteriin mutta 
aina vaan Jessica poisti syntymäpäivämerkinnän. Syntymäpäivän jälkeen Jessica alkoi kutsua sijaisohjaajaa 
Deletemaniksi ja siitä tuli vakiovitsailunaihe. Kerta Jessica sekoittaa helposti Gustafin sijaisohjaajaan, niinpä 
hän silloin tällöin tapaa kutsua tätä Deletemaniksi. Tietenkin Gustafia naurattaa makeasti. 
 
Gustafilla on veikeän imelä ilme, melkein samanlainen kuin Mikael Norvallilla, muttei kuitenkaan 
lahkosaarnaajamainen vaan vekkulimaisen imelä, ihan kuin olisi kuullut pierun paukahtavan. Voi sanoa, että 
Gustaf on kuullutkin pierua muistuttavan äänen, sillä Jessicalla on tapana imitoida pieruääntä; kuljettaa ilmaa 
ylähuulen sisäpuolella. Se kuulostaa todella pierulta mutta Gustaf on oppinut, ettei se olekaan oikea pieru, 
vain valepieru. Vaikuttaa siltä, että tämä olisi Jessican pakkomielle, mutta näin ei ole.  
 
Jotenkuten Jessica on tottunut Giovannin ihilistisyyteen. Yhä silloin tällöin hän valittaa ohjaajille Disan 
vallattomuudesta, että neiti Nilsson flirttailee ja tungeksii ruokatunneilla kahvilan sohvalla ja kerjää halauksia. 
Disa tapaa pelleillä Nissen kanssa, vaikka jätkällä on jo tyttöystävä. Jessicalla tekee pahaa, kun Disa 
flirttailee kiihkeänimiselle jätkälle ja pelkää jos tämä onnistuisi vikitellä Bjarnen.  
Ohjaajat eivät noteeraa valituksia koska Disan vallattomuus on hänen toimintarajoitteensa, johon tämä ei 
mahda mitään. Jessican mielestä myös toimintarajoitteisille tulisi löytyä laki ja järjestys. Jos hän itse alkaisi 
pelleillä, niin aivan varmasti alta aikayksikön hänet passitettaisiin psykiatrille.  
Hän onkin huomannut, kun päästelee valepieruja, niin heti ohjaajat sormet pystyssä sanovat: ”Ajabaja 



apapapa ohjaaja puhuu!”  
 
Syksyllä Tvåstad Helpo osallistui Mellerudin kulttuuritalolla järjestettyihin minimessuille, jossa esiteltiin 
toimintarajoitteisten apuvälineitä sekä palveluita. Minimessujen yhteydessä oli myös luento Aspergerin 
oireyhtymästä. Varsinkin Elgar-Maxim oli innoissaan luennosta.  
Siellä oli myös Marcello ja Josef, jotka kävivät Tvåstad Helpon duunareiden luona rupattelemassa ja 
pahoittelivat Abrahamin murhaa, vaikka siitä on kulunut paljon aikaa. Kerta Marcello tuntee jonkin verran 
Jessicaa, niinpä hän jutteli hänen kanssansa vähän enemmän. Marcello arveli, että murhaaja olisi joku 
Abrahamin entisistä koulukavereista, sillä koulussa tämä oli vastenmielinen pillittäjä. Jessica nyökkäsi ja 
näytteli järkyttynyttä.  
Josef Larsson esittäytyi lähemmin Jessicalle nyt, kun he ovat kasvokkain. Hän kertoi olevansa töissä Daily 
Activity ryhmä Second-hand myymälä Lyckanissa. Josef on hirveän lihava ja karmean näköinen pärstä 
tuuheine kulmakarvoineen. 
Marcello on pätkätöissä Novaraxan konttorissa konferenssi-isäntänä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu 
kokoustiloista huolehtiminen. Työ on Daily Activityn ulkoinen paikka, Externa platsen. 
 
Messuilla Larsin tehtävä oli jakaa lukulaite-esitteitä, joissa esitellään Tvåstad Helpoa ja Kraftverket-taloa. 
Lukulaite-esitteet ovat Jessican käsialaa. Esitteen alkukuvana on ryhmän peikkomaskotti, joka on ollut 
ryhmän maskottina kautta aikain. Usein Elgar-Maxim tapaa kertoa peikkomaskista, että muinaiskelttiläinen 
taruolento Hejmo. Lars oli pukeutuneena juuri kelttiläiseksi peikoksi.  
 
Mellerudin kulttuuritalo sijaitsee Affärsgatanin varrella, vastapäätä tuomiokirkkoa. Kulttuuritalon vieressä on 
bussiyhtiö West Trafficin konttori.  
 
Argentiinalainen Baas ei ole onnistunut saada VGM automobilea ja Brandia Automobilea kannattaviksi koska 
näillä molemmilla autotehtailla on hirveästi velkaa alihankkijoille. Alihankkijat eivät enää jaksa odottaa 
saataviaan. Koko vuoden 3010 on käräjöity, että pitäisikö yritys laittaa rekonstruktioon. Syksyllä yritykset 
laitettiinkin rekonstruktioon mutta siitä ei ole mitään hyötyä koska autojen valmistus on lakannut, kun 
alihankkijat eivät enää halua toimittaa materiaalia tehtaille.  
Victoria Molino ajeli VGM autolla televisiokameroiden edessä ja sanoi, että nyt hän on kova pimu. Vaikuttaa 
siltä, että omistajalla on vaaleanpunaisia unelmia tai sitten hänen pilvilinnansa on romahtanut, kun 
rahanpesijä Percil ei saanutkaan tulla mukaan yrityksen johtoon. Nyt Victorialla on ongelma, kun häneltä 
puuttuu tietotaito valmistaa autoja. Aikaisemmin hän on harrastusmielessä puuhastellut omien Baas -autojen 
parissa. Viktoria on kusessa VGM:n ja Brandian kanssa eikä tiedä mitä tehdä näillä pohjoiseurooppalaisilla 
autotehtailla. Hänellä ei ole vara maksaa työntekijöiden palkkoja koska näillä molemmilla tehtailla on satoja 
tuhansia työntekijöitä, joista yksi on Anders Stenig. Konkurssi ei ollut katastrofi Andersille koska eläkeputki 
on niin lähellä ja talovelkakin on maksettu. Annki on ollut ennenaikaiseläkkeellä kymmenen vuotta koska 
hänellä on työperäinen työvamma; käsi ja olkapää kulumia.  
Joulukuussa 3010 Tvåstadin käräjäoikeus julisti VGM Automobilen konkurssiin, kun siitä ei ollut velkojen 
maksajaksi. Samoin teki myös Jokioisten käräjäoikeus Brandia Automobilelle. 
 
Skandinavian ja Suomen oppositiopuolueet ehdottivat, jos he ostaisivat yhdessä nämä kaksi autotehdasta 
mutta senaattori Marie Stennäs ja Suomen senaattori Filippa Reinikainen eivät suostu tähän koska he 
pelkäävät, jos näille kahdelle osavaltiolle kävisi samoin kuin Ghanalle.  
Skandinavian osavaltio on lähettänyt miljoonien globalien tukipaketin Ghanaan eikä autotehtaan ostamiseen 
ei olisi vara.  
 
Mats Gammelsson lopetti senaattorina koska hänellä oli aika polvileikkaukseen ja sitten aloittaa perheliiton 
puheenjohtajana. Marie Stennäs on senaattorin pallilla kevääseen 3011, jolloin on parlamenttivaalit koko 
federaation alueella. Pelätään, että citykeskusta kärsisi rökäletappion skandaalien takia. Marie Stennäsillä ei 
ole ollut mitään skandaalia mutta ei myöskään ole saanut mitään aikaiseksi.  
 
Lähes kaikki global valuutta-alueeseen kuuluvat osavaltiot ovat lähettäneet tukipaketin Ghanaan. Tästä 
oppositio sekä oikeistopopulistit ovat räksyttäneet, että olisi tärkeämpääkin käyttöä miljoonille. Skandinavian 
suurin oikeistopopulistinen Sannskandinaver puolue on kasvamassa kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. 
 
Keväällä 3011 iranilaiseurooppalainen vastikään perustettu sähköauto valmistaja, National Electric Vehicle 
Europe incorporation, jonka omistaa suomalaisiranilainen Kari-Juha Mure, kiinnostui Brandia Automobilesta 
ja VGM Automobilesta. NEVE alkoi käydä neuvotteluita Baasin kanssa konkurssipesän ostamisesta. Näitä 
kahta autotehdasta ei noin vain osteta koska ensin pitää saada hyväksyntä entiseltä omistajalta FHI:ltä 
koska tehtailla on heidän lisensseitänsä ja patentteja.  
 
NEVE:n omistaja, Kari-Juha Mure asuu loistohuvilassa Teheranin ulkopuolella.  



Tätä nykyään Iran on täysin länsi maistunut eikä enää uhkaa ketään. Iranin hallitus on päättänyt pitää 
uskonnon ja politiikan erillään, ettei enää tulisi samanlaista rumbaa kuin aiemmin. Enää Iranin hallituksessa 
ei ole papistoa. Tämä uudistus on kummasti kohottanut Iranin valtion taloutta ja joissakin suhteissa maa on 
jo ohittanut Euroopan, Venäjän, Amerian ja Afrikan. 
 
Alkukesällä 3011 NEVE sai luvan ostaa VGM Automobilen ja Brandia Automobilen konkurssipesät mutta 
ilman FHI:n lisensioituja autoja. NEVE saa keksiä uudet automerkit sekä valmistaa aikaisempia 
automerkkejä, jotka muutettaisiin sähkökäyttöisiksi. 
Skanmet ja Brandor kielsivät NEVE:ä käyttämästä autojen logoja. Brandor omistaa Brandia nimen. 
Ainoastaan Baasilla FHI:llä ja Baasilla on ollut oikeus käyttää Brandia nimeä mutta nyt kun autotehtaat on 
myyty, niinpä heiltäkin oikeus tavaramerkkeihin poistui.  
 
Nyt kun NEVE osti autotehtaat, niin silloin lakkasi Brandia autojen valmistus. Tästä lähtien on olemassa vain 
Brandia lentokoneita, joita valmistetaan Joensuussa.  
NEVE päätti kehittää täysin oman automerkin, joka tulee korvaamaan Brandian ja VGM:n.  
 
NEVE on Victoria Molinolle kuin pelastava enkeli. Hänellä ei olisi ollut vara maksaa konkurssikuluja. 
Yksityisetsivät ja tutkivat journalistit alkoivat syynätä Victorian taustoja. Epäilykset heräsivät rahanpesijätär 
Percil Andrewsonin takia. On ajankysymys, milloin näille kahdelle liikenaiselle häkki heilahtaa.  
Lisäksi Baas joutuu maksamaan takaisin maailman investointipankille monivuotisen lainansa. Tähän ei 
oikein ole rahaa, sillä Baas on pieni urheiluauton valmistaja. Victoria Molino on lievästi sanoen kusessa. 
Ahneuksissaan hän meni haukkaamaan liian ison kakkupalan.  
 
NEVE:llä on hieman parempi talous kuin Baasilla ja FHI:llä. Sähköauton sarjavalmistuksen aloittaminen 
osoittautui vaikeaksi, kun ensin pitää soveltaa Tvåstadin ja Forssan tehtaat sähköautojen tekniikalle.  
Kari-Juha Mure on optimistinen, että hän selviää ongelmista ja pian hänellä olisi oikea rahasampo. 
 
Jessica huomasi, että herra Norvallilla on ärsyttäviä piirteitä; ylistää liioitellusti skientologeja jakaen heidän 
mainoksiansa Net-Galleryn uutisvirrassa. Jessica ei halua ketään poistaa eikä itsekään halua muiden 
poistuvan kaverilistalta. Hänelle jokainen Net-Gallery kaveri on arvokas, vaikkei kaikkien kanssa ole 
tekemisissä tosielämässä. Jos joku jättäisi kaverilistan, niin silloin hän ahdistuu ja alkaa kuvitella, että mistä 
mahtaa olla kysymys ja helposti syyllistää itseään. Tämä on osa hänen hapankauhuaan, jonka Abraham 
aiheutti. Hänellä on melkoinen nettikaverifetissi. 
Net-Galleryn chatissa Jessica ja Mikael muistelevat kouluaikoja kuten esimerkiksi kurkkujuttua, jolloin 
Jessica oli ollut lähellä lyödä häntä kurkulla päähän mutta ylikypsä kurkku katkesi. Tämä huvittaa Mikaelia, 
kun apupedagogin ilme oli näkemisen arvoinen.  
Jessica ei enää tunne yhtään lemmentunteita Mikaelia kohtaan. Hän tuntee tätä nykyään hieman ärtymystä 
Mickeä kohtaan koska tämä on selvästi hurahtanut skientologeihin. Vaikuttaa siltä, ettei jätkä tee mitään 
muuta kuin juoksee skientologien kokouksissa ja auttaa heidän kahvilassansa, joka sijaitsee 
Ladugårdsvägenillä, Göta joen rannalla.  
Jessica ei jaksa lukea kaikkea sitä mitä herra Norvall kirjoittaa Net-Gallery sivullaan koska lähes jokainen 
teksti sekä runontynkä liittyvät skientologeihin. 
 
Jessica viihtyy lainausmerkkien väleissä Tvåstad helpossa ja tiistaisin Fix Teamissa. Yhä hän kaipaa takaisin 
kaupungintalolle. Muutaman kerran vuodessa hän on käynyt tervehtimässä Lenaa. Joka kerta tämä 
naurahtaa: ”Haha, nyt kukkiin jälleen jämtlantilainen kaislikko!” Lenasta on tullut kopiointikeskuksen päällikkö 
ja työskentelee yksin. Hänestä on mukava työskennellä ilman läski-Ragnhildia ja rykijä-Olgaa. Hän kaipaa 
Jessicaa mutta tämän saaminen takaisin olisi vaikeaa, kun Jessica on kirjoilla Daily Activityssä eikä ole 
avoimien työmarkkinoiden saatavilla. Informationsservice-osastolla on tätä nykyään pätkätyöläisiä. Lenan 
pitää tarvittaessa auttaa harvenevan paperipostin lajittelussa ja jakamisessa sekä pakettien 
vastaanottamisessa. 
 
Ragnhild Lilja työskentelee tätä nykyään Tvåstad Tomt AB kiinteistönhoitoyhtiössä, kunnes on aika siirtyä 
eläkkeelle. Tvåstad Tomt AB on digitaalikonttorin rippeitä. Kunnan pomot päättivät, ettei joka paikassa pidä 
olla digitaalisanoja.  
Digitaalikonttorin päällikkö Christina Karlsson sai uusia työtehtäviä kaupunginrakennusvirastosta. 
Ragnhild ajelee ympäriinsä pienellä pakettiautolla ja välillä käy lounastamassa Lilleskogin Mc Donaldissa. 
Muutaman kerran Jessica on nähnyt Ragnhildin Vänersborgsvägenillä, jolloin he hetkisen rupattelevat. 
 
Giovanni Eriksson on saanut idean remontoida Tvåstad Helpon tilat uuteen uskoon, vaikka ne ovat ihan 
hyvässä kunnossa. Kraftverket-talo valmistui noin yksitoista vuotta sitten.  
Giovannin mielestä työhuoneet ovat aivan liian pieniä. Hän on tehnyt hoivahallinnon ja Sunerin johdon 
kanssa piirustukset uudistetuista tiloista. Kesäloman aikana remonttiryhmä remontoi tilat uusiksi. 



Kevättalvella 3011 Giovanni laittoi piirustukset keittiön seinälle, jotta duunarit näkisivät uudistetut tilat.  
Lisäksi Tvåstad helpon käytävän seinälle laitettiin paperit, joihin duunarit voivat taiteilla mitä mieleen 
juolahtaa. Jessica piirsi sinipöllöjen ja Johan Grusenin kuvia.  
Hänen kertomuksiensa mukaan puolifiktiivinen Johan-hahmo on puoliksi kaljuuntunut. Kun Jessica piirtää 
ukon kuvan, niin joka kerta hahmo on puolikalju. Pienenä hän piirteli silinterihattupäisiä ukkeleita mutta nyt 
hahmot ovat kaljuuntuneita.  
 
Tvåstad helpon keskellä tulee olla leveä käytävä, jonka varrella olisi sopivan kokoisia huoneita, joista yhteen 
tulee Daily Activityn ohjaajien vaatekauppa nimeltä Provhytten. Sieltä he voisivat hakea ja palauttaa 
työvaatteita Sunerin laskuun. Myös Sunerin aurinkopaneeliyksikkö voisi hakea sieltä työvaatteita, joissa on 
Sunerin logo. Giovanni keskusteli asiasta kollegoittensa Andreas-Karlin ja Gustaf Olssonin kanssa.  
Mukana oli myös äskettäin virkaan astunut Daily Activity päällikkö Marcus Persson. Nestor on saanut muita 
työtehtäviä hoivahallinnosta. Marcuksen mielestä ideassa olisi munaa ja totesi, että ehkä kahvilan ohjaaja 
Martin Ditlevsen innostuisi Provhytten projektista.  
Jessica kuuli sivukorvalla tämän keskustelun Tvåstad Helpon keittiössä kahvikupin äärellä. Hänestäkin tämä 
kuulostaa hyvältä idealta, kyllä ihilistinkin päästä voi tulla järki-ideoita, ajatteli hän. Hän on aina pitänyt 
uudistuksista, vaikka juuri uudistukset veivät hänet Daily Activityyn.  
 
Seuraavana tiistaina Fix Teamissä Jessica sattui mainitsemaan Elgarille ja Bertilille Tvåstad Helpon 
suunnitelmista, että Martin Ditlevsen voisi alkaa hoitaa tulevaa Provhytten vaatekauppaa.  
Jessican harmiksi Martin sattui kuulemaan koko keskustelun, kun tämä oli juuri silloin Fix Teamin 
konttorinurkkauksessa, lasiseinän takana. Hän pahoitti mielensä ja tuli kiukuspäissään Fix Teamin suureen 
saliin: ”Mitä vittua? En suinkaan ala myymään kaiken maailman lumppuja!” ja meni Tvåstad Helpon puolelle 
ottamaan selvää, että mistä siellä oikein kohistaan. Juuri silloin Giovanni oli hoivahallinnossa 
pedagogiteknikoiden palaverissa.  Android kertoi, että kyseessä on vain Marcus Perssonin ajatuksen tynkä 
ja pahoitteli kun Jessica sattui kuulemaan keskeneräisestä ideasta. Seuraavana päivänä kun Jessica oli 
Tvåstad Helpossa, niin silloin Android hieman nuhteli häntä, ettei keskeneräisiä ryhmän sisäisiä asioita saa 
mennä vuotamaan muihin ryhmiin.  
Myös Elgar Elgh nuhteli häntä, ettei muiden duunareiden kuulle saa puhua tuollaisia koska se voi aiheuttaa 
levottomuutta. Tietenkin Jessicaa otti pattiin, kun ohjaajat huolimattomasti läpättävät ihan kuin ei olisi 
alaleukaa.  
Myöhemmin keväällä Android ja Giovanni tiedottivat duunareille tulevasta suurremontista eikä kenenkään 
tarvitse olla huolissaan, sillä remontti tapahtuisi kesälomanaikana. Ohjaajat esittelivät piirustukset sekä 
tietokoneanimaatiot uudistetuista tiloista. Ohjaajien konttori tulee lähemmäksi keittiötä.  
 
Ulko-oven viereen tulee todella Provhytten vaatekauppa, josta tulee vastaamaan Gustaf Olsson ja Henrik 
Granberg. Henrik ei kykene tekemään muuta kuin olla henkisenä tukena.  
Remontin jälkeen tulee vain yksi vessa, joka on molemmille sukupuolille. Toinen vessoista on 
liikuntarajoitteisille. Ennen kesälaitumille menoa duunareiden pitää kasata kaikki huonekalut yhteen 
nurkkaan ja peitellä muovilla ja sitten elokuussa uudelleen kalustaa uudistetut tilat. Remontin tekee 
remonttifirma Renoverings Reiska AB. 
 
Kajn tyttöystävä, Pia-Anni Jarl, auttoi huonekalujen kasaamista käytävän nurkkaan. Hänestä oli suuri apu.  
Pia-Anni on työtön työnhakija. Pia-Anni ja Kaj asuvat keskustassa, Affärsgatanin ja Kämparensgatanin 
kulmauksessa, lähellä autokoulua, jonne Jessica on pumpannut paljon rahaa. Muutaman kerran Jessica on 
nähnyt autokoulun autoja katukuvassa, muttei tuttua autokoulupedagogia. Todennäköisesti hän on eläkkeellä 
mutta yhä omistaa Driving centerin.  
 
Alkukesästä Tvåstad Helpon duunarit ja ohjaajat kävivät Kajn ja Pia-Annin kämpillä, kun nämä niin tahtoivat 
esitellä hienoa asuntoaan, jossa on tila henkilökohtaiselle avustajalle sekä avustaja robotille. Ihmisavustaja 
huoltaa robottia, jotta se toimisi moitteettomasti.  
Samassa rakennuksessa, jossa Kaj ja Pia-Anni asuvat, on pikaruokala Intim Fastfood, jota vastapäätä on 
Sorry Krog krouvi, oikea juottola, jossa karanneet turvenuijat ja eronneet muijat litkivät olutta. 
 
Eräänä päivänä Jessican Net-Galleryn kaverilistalle liittyi entinen työkaveri Jilly Dubois. Hän asuu Liveridgen 
Jimmybossa ja on pikku Jimmyn ylpeä äiti. Pojan nimi tulee tietenkin Jimmybon lähiön nimestä.  
 
Lyhyen ajan Jessican kaverilistalla oli Annie Mattson mutta tämä poistui pian, kun Jessica ei ollut 
kiinnostunut tämän kanssa kaveeraamisesta. Jessicaa ärsyttää neiti Mattsson koska tällä on tapana vittuilla 
tyyliin; mitäs Jämtlandin huoralle kuuluu, Jämtlands Jäveln ja niin edelleen. Tietenkään Jessica ei tällaista 
jaksa kuunnella eikä halua veljeillä tällaisen tursakkeen kanssa.  
Heti kun Karlo pyytää kyytiä ruokakauppa ICA Market Trolletiin, niin heti Jessie hyppää autoonsa ja 
kyyditsee Karlon kauppaan, vaikka tämä asuu ihan kävelymatkan päässä Hullsjönin ostokeskukselta. Autolla 



on pitempi matka. 
 
Eräänä tiistaina Fix Teamin ohjaajat ehdottivat Jessicalle ja Karlolle, että he voisivat käydä Gnistanin 
maanantaisessa iltatoiminnassa, jotta heillä olisi muuta tekemistä kuin kotona istua näyttöruudun ääressä ja 
pyöritellä peukaloitaan. Tietenkin ylikiltti Jessica suostui kyytinaiseksi, vaikka Karlo voisi ihan hyvin mennä 
bussilla. Ohjaajat tekivät emämunauksen, kun yllyttivät yllytyshullua kuskaamaan laiskajaakkoa.  
Jessica asuu ihan kävelymatkan päässä keskustasta. 
Gnistanin keltainen rakennus sijaitsee Palatsgatanin ja Västra långgatanin kulmauksessa. Jessica pysäköi 
Palatsgatanille, aivan Gnistanin edustalle. 
 
Gnistanissa käy Jessican ja Karlon lisäksi Alternativ gruppenin Jill Andersson sekä Zack Poulsen, Minette 
Svensson, siilitukkainen Laila sekä silloin tällöin tasapaksu Per-Marcus. Maanantai-iltatoiminnan ohjaajana 
on Budtjänst ryhmän ohjaaja Annika Ekholm, joka tapaa valmistaa yksinkertaista ruokaa. Olisi tarkoitus, että 
kaikki paikalla olijat auttaisivat kokkaamisessa mutta kun suurin osa ovat laiskajaakkoja, niin minkä teet.  
 
Maanantai-illoissa enimmäkseen pelataan pokeria. Jessica ja Karlo katsova vieressä, kun he eivät ole kovin 
hyviä pokerissa. Jessicaa tahtoo haukotuttaa mutta hän tuntee itsensä pakotetuksi olemaan kuskina Karlolle, 
vaikka tämä ihan hyvin voisi mennä bussilla. Jessican on aivan pakko olla läsnä koska Karlohan on 
salaisesti ihastunut Jilliin eli mustasukkaisuuden vuoksi hänen on pakottanut itsensä olla läsnä.  
Jessica itse ihastui Zackiin koska tämä on seksikkään lihava, lihavampi kuin Karlo. Zackilla on komeat 
kasvot sekä kulmikas leuka.  
 
Ensimmäisellä kerralla mukana oli myös Bjarne, mutta tämä päätti heti ensimmäisenä iltana, että tämä saa 
olla viimeinen kerta. Häntä pitkästytti, kun hänkään ei pidä kortin peluusta ja kotiin meno pitkittyi. Kello 
kymmenen illalla Bjarnelta pääsi itku, kun kaipasi kotiin peuhaamaan viihderobottien kanssa.  
Jessicaa olisi tehnyt mieli lohduttaa rakasta kalantarjoajaa, muttei tohtinut niinpä Karlo halasi Bjarnea. Karlo 
ja Bjarne ovat vanhoja lapsuusystäviä mutta aikuisiässä he ovat etääntyneet toisistaan koska Bjarne on 
kyllästynyt Karloon ja tämän kummallisuuksiin. Karlolla on paha tapa pummata rahaa kavereilta. 
Café Sunerissa Karlo yrittää ostaa makeisia velaksi tai pankkikortilla. Kahvilassa voi maksaa ainoastaan 
käteisellä, jotta duunarit ja koulupuolen oppilaat oppisivat käsittelemään rahaa. 
 
Gnistanissa on päiväsaikaan psykiatrian päivätoiminta. Suner suunnittelee ottaa vastuulleen myös 
psykiatrian päivätoiminnon mutta ensin kilpailuviranomaisten pitää tutkia asia.  
Kauan sitten Gnistanin psykiatrinen päivätoiminta oli joen itäpuolella, Strannan kaupunginoassa. 
Ensimmäinen Gnistan talo on purettu ja tilalle rakennettu korkea asuintalo.  
 
Gnistanin olohuoneen nurkassa on pieni taskukokoinen viihderobotti, suurin piirtein tupakka-askin kokoinen.  
Jilliä kiehtoo tämä pieni viihderobotti ja tapaa pitää sitä valtavan vatsansa päällä niin, että läskin poimut 
värisevät robotin värinän tahdissa.  
 
Pitkään aikaan Stenigit eivät ole käyneet Hallonbossa koska Lisbethia ei enää ole, niinpä siellä ei ole enää 
samanlaista tarvetta käydä. Sukulaiset voisivat ihan hyvin tulla Stenigien luokse mutta kun he ovat nuukia 
sekä tottumattomia matkailemaan, niin minkä teet.  
 
Annki tapaa silloin tällöin soittaa Edwardille ja Erinille, jotta kuulisi Hallonbon kuulumiset. Tässä päivänä 
eräänä Johan ja Birgit erosivat. Syynä on Johanin ainainen juopottelu.  
Heti kun Janina oli kuullut Götessonien avioerosta, niin silloin häneltä pääsi räkänauru, kun mieleen tuli 
hamsterin tappo. Ehkä ero johtuu hamsterimurhasta. Tuskinpa ero siitä johtuu. 
Birgit katuu, kun oli mennyt naimisiin kausijuopon kanssa ja kadehtii Annkia. Birgitistä Annkille tulee mieleen 
nuoruusvuosien Bengt Skinnarp ja salaisesti adoptoitu lapsi. Tästä hän ei hiisku kenellekään eikä siitä 
kannatakaan höpistä, sillä lapsen olinpaikkaan on lähes mahdoton enää saada tietää. Hän ei edes tiedä 
lapsen nimeä eikä adoptiovanhempia. Olisi hirveä urakka ottaa selvää pojasta, kuten Annki silloin tällöin 
pohtii itse mielessään. Ensin hänen pitäisi kirjautua liittovaltion väestörekisteriin valenimellä Sanna Grusen ja 
sitten ehkä voisi saada selville tällä nimellä synnytetyn lapsen, pohtii Annki itse mielessään.  
 
Jessica on alkanut enemmän ja enemmän ajatella ja unelmoida Jimmy serkusta, joka on jo murrosiässä. 
Häntä hirvittää seuraavat Hallonbo matkat, että millainen eurokarju Jimmystä on kehittynyt.   
Hän on nähnyt kummiserkustaan paljon videofilmauksia Lillnysta rutanissa sekä Net-Galleryssa.  
Jessicaa himottaa samalla tavalla kuten Jimmyn puolisisko Fredrik silloin 2992, jolloin he olivat 
sukupuoliyhdynnässä. Tästä hän ei uskalla sanoa kenellekään eli mimmoinen äiti sellainen tytär.  
Jessica saattaisi harrastaa seksiä myös Jimmyn kanssa, jos vain siihen tulisi tilaisuus. Vielä Jimmy Lillnysta 
on sakkolihaa, kuten Jessie tapaa ajatella. Yhä hän tykkää Fredrikistä kuin hampaaton mummo korpusta 
mutta tämähän on jo naimisissa, siis on pakko jättää tämä ihana serkkupoika pois mielestä.  



Fredrik asuu Centstadissa ja on lääkäriteknikkona yksityissairaala Johnk Hospitaalissa. Hän on naimisissa 
Jonna Nøglen kanssa ja heillä on kaksi lasta.  
 
Jessica tapaa salaa ihailla Fredrikin Net-Gallery profiilia, muttei uskalla kertoa tunteistaan. Hän pohtii, että 
mitähän jätkä mahtaisi tuumata, jos tietäisi salaisesta poisadoptoidusta lapsesta. Mitä Jonna vaimo siihen 
tuumaisi, pohtii Jessica. Hän myös salaa ihailee samassa somessa Jimmyä ja tämän some postauksia.  
Kummityttö Jessica haluaisi kovasti kummitella rakasta kummiserkkua.  
 
Eräänä kevätpäivänä Karlo pyysi Jessicalta kyydin isän luokse Intaganiin. Tietenkin ihastunut Jessica 
kyyditsi hänet eikä edes pyytänyt biokaasurahaa, kun Karlolla ei koskaan ole käteistä. Jos olisi, niin 
todennäköisesti hän maksaisi. Karlo käyttää ainoastaan pankkikorttia sekä takkipuhelimella nettipankkia.  
Tässä päivänä eräänä hän kysyi Jessicalta tämän tilinumeroa, että hän voisi laittaa biokaasurahan suoraan 
tilille. Tietenkään hän ei suostu antaa tilinumeroa. Siinä hän teki oikein. Kun myöhemmin hän oli kertonut 
tästä vanhemmilleen, niin he kehuivat tytärtään, ettei antanut tilinumeroa. Myös Fix Teamin ohjaajatkin 
kehuivat, kun asia tuli puheeksi. Kerrankin Jessica Stenig teki oikein mutta siinä hän tekee väärin, kun ei 
vaadi biokaasurahaa käteisenä. Tvåstadissa on monta pankkiautomaattia eli käteisestä ei ole pulaa.  
 
Joka tapauksessa Jessica näki Mårten Anderssonin kämpän, Annkiberggatanilla, monen kerrostalo rykelmän 
takana ihan kävelymatkan päässä Intaganin ostoskeskukselta.  
Ostoskeskuksella on tätä nykyään vain yksi ruokakauppa, ICA Supermarket. Aikaisemmin oli myös Coop 
Sale. ICA:n kauppa on laajentunut Salen entisiin tiloihin aivan kuten Hullsjön ostoskeskuksellakin.  
Ostoskeskuksella on myös terveyskeskus, apteekki Global Pharmacy, kirjasto sekä automaattikioski, jossa 
on muutama jämtlantilainen lukulaitelehti. Viime aikoina Tvåstadissa jämtlantilais-lukulaitejulkaisujen määrä 
on vähentynyt.  
 
Jessica salaa ajatteli samalla kun ajoi kohti Intagania, että minkälainen mahtaa Mårten olla appiukkona. Sitä 
hän ei sano ääneen koska Karlo tapaa murahtaa joka kerta kun Jessica heittää pienimmänkin flirtin 
siemenen, että he ovat vain kavereita kaveripohjalta. Silloin Jessie pelokkaalla äänellä vahvistaa, että totta 
kai he ovat vain kavereita. Hän ei uskalla aloittaa uutta hurmaoperaatiota. Riittää mainiosti taannoinen 
Abraham-rumba sekä taannoinen epäonnistunut halaaminen bussissa.  
 
Karlo vierailee silloin tällöin entisen tyttöystäväkandidaatti Yonna Jörgensenin luona Lindomessa. Hän ei 
osaa päättää ollako lintu vai kala. Yonnalla on Yullen ikäinen poika ja on ihastunut pikku Yulleen.  
Yonna on aivan liian dominoiva Karlon herkälle vatsalle, sillä hänellä on vatsakatarri, joka vaivaa eniten, kun 
hän on Yonnan luona. Katarrin syynä lienee liika tissuttelu. 
 
Muutama vuosi sitten Yonna ryösti kukkakaupan, jotta saisi lisää kahisevaa sekä kukkia. Heti kun ryöstö oli 
tullut Karlon tietoon, niin silloin hän lopetti suhteen. Tästä hän on kertonut muun muassa Jessicalle, ettei 
kukkakauppoja saa työstää.  
Muutaman kuukauden kuluttua Yonna otti yhteyttä ja hurmasi uudelleen Karlon. Myös Karlo on ylikiltti ja aina 
vaan retkahtaa renttu- ja raggarityttöihin. 
Jessica ja Karlo ovat hyviä kaveruksia ja ehkä heistä jollain tasolla voisi tulla pari mutta Karlon oikukas 
luonne ei oikein sovi Jessicalle. Se olisi aivan liian rankkaa tytölle, jolla ei ole kokemuksia oikeista 
kavereista; aina pitäisi olla auton ratissa sekä rahaa lainaamassa. Karlolla ja Abrahamilla on joitakin samoja 
ominaisuuksia. Yksi niistä on holtiton rahankäyttö, muuten Karlo on Abrahamia järkevämpi.  
 
Kun Jessican pitää käyttää Karloa Lilleskogin kauppakeskuksella, niin silloin he kahvittelevat 
kauppakeskuksen hienossa Rose-Mary’s Caféssa. Kahvilalla on kaksi kahvilaa Tvåstadissa; keskustan 
Överby-talossa sekä Lilleskogissa. Onneksi kahviloissa ja pikaruokaloissa Karlo maksaa itse sillä niissähän 
voi maksaa pankkikortilla. Harmi kun Jessican autossa ei ole kortinlukijaa. Jos olisi, niin silloin ehkä Karlo ei 
pyytäisi kyytejä yhtä paljon, kun maksaminen olisi helpompaa. Karlolle on tullut tavaksi hyväksikäyttää 
ylikilttiä Jessicaa koska tämä herkästi tarjoaa ilmaiskyydin, kun toisella ei ole rahaa. Jos hän olisi tuhdimpi ja 
härskimpi, niin silloin hän voisi ottaa biokaasurahan luonnossa. Karlo ei haluaisi hyväksikäyttää mutta 
hyväksikäyttö on tullut salakavalasti käteisen puutteen takia.  
 
Kevättalvella Jessica ja Elliott Örjansson alkoivat enemmän ja enemmän chattailla Net-Galleryssä.  
Elliott on päättänyt vaihtaa Daily Activity ryhmää koska ravintolaryhmässä on aivan liian rankkaa hänelle ja 
hänen stressimahallensa. Myös hänellä on vatsakatarrin esioireita, joka johtunee liiallisesta German Colan 
kittaamisesta. Hän tapaa juoda kyseistä kolajuomaa kahden litran pulloista.  
Useimmiten vatsa kipeytyy myöhään iltaisin nukkumaan mennessä, kun vatsalihakset veltostuvat. 
Päivänaikaan hän on aina tekemässä jotain niin, ettei tule ajatelleeksi vatsaoireita. Hänen on vaikea asettua 
aloilleen lepäämään. Iltaisin sängyssä vatsa ääntelee; maha puhuu.  
 



 
 
Jessica houkutteli Elliottia Café Suneriin Bjarnen avuksi. 
Elliott ei enää ole parisuhteessa Jenny Johanssonin kanssa koska tyttö väsyi hänen malttamattomuuteensa 
ja kiivauteen. He ovat kavereita ja aikovat katsoa, jos lemmenkipinä syttyisi uudelleen. Ainakin Elliottin 
puolella lemmenkipinä on ilmiliekeissä.  
Jenny ei enää asu Uddevallassa. Joku aika sitten hän on muuttanut Killebackaan, joka on entinen 
Kungsbacka.  
 
Elliott etsii kuumeisesti uutta rakkautta netin deittisivustoilta, josta hän löysi Jennynkin. Hän on hieman 
ajatellut kaunista Jessicaa mutta tämä vaikuttaa aivan liian nössöltä. Hänellä on useita tyttökandidaatteja 
mutta orastavan lupaavat suhteet kariutuvat heti, kun tulee vastenmielisyyksiä, jolloin hän alkaa reuhata ja 
kiroilla. Sellaisesta tytöt eivät pidä. Elliott on kuitenkin järkevämpi kuin Abraham ja Karlo mutta kyllä 
hänestäkin löytyy joitakin samoja ominaisuuksia.  
Suhteiden päättyminen on kova paikka koska jokaisen suhteen alussa hän leuhkii somessa, että nyt hän ei 
enää ole sinkku. Kun suhde päättyy ja Net-Galleryyn ilmestyy ilmoitus, että hän on jälleen sinkku, niin silloin 
moni kaveri pahoittelevat surua eli se tuntuu vittuiluakin rankemmalta.  
  
Elliott asuu Jaktstigenillä, ihan kivenheiton päässä Kraftverket-talolta eli työmatka lyhenisi kerta heitolla, jos 
hän aloittaisi kahvilassa. Pienen miettimisen jälkeen hän päätti aloittaa Café Sunerissa.  
 
Jessicasta tuntui mukavalta, kun kahvilassa aloitti jälleen superseksikäspoika ja alkoi pikkuhiljaa enemmän 
ja enemmän kiintyä Elliottiin eikä osaa aavistaakaan, että millainen rumba on odottamassa. Osittain Elliott on 
komeampi mutta hänellä on hirveästi syntymämerkkejä. Enää Jessicaa ei haittaa Örjanssonit luomet. 
Kesakot ovat kadonneet ja se ilahduttaa Jessicaa.  
Jessie ei ole ihan varma, jos Elliott olisi se oikea. Ihana hän joka tapauksessa on, kuten hän tapaa itse 
mielessään vatuloida.  
 
Tiistaisin Jessica alkoi useammin lounastaa Café Sunerissa gulassikeittoa ja perjantaisin lasagnea tai 
minitäytettyä rieskaa. Muina päivinä hän juo kupposen cappuccinoa, joka maksaa vain 50 senttiä.  
Kesäloman jälkeen hän alkoi ottaa työpaikalle mukaan mikroaterian, ettei tarvitsisi höylätä kodin ja työpaikan 
välillä. Tvåstad Helpon uudistettuun keittiöön ilmestyi enemmän mikroaaltouuneja. Fix Teamissa on vain yksi 
eli on helpoin syödä kahvilassa.  
 
Jessican harmiksi myös Disa Nilsson alkoi ruokatunneilla kahvitella aulakahvilassa. Hän huomasi, että 
Elliottilla ja Disalla on vanhoja hassuttelu tapoja kouluajoilta, vähän samanlaista pelleilyä kuin Jessican ja 
kopiointiteknikko Lena Lundellin välillä. Elliott pelleilee myös Jessican kanssa kuten ravintolaryhmässäkin. 
Usein Elliott tahtoo Jessican laulavan niitä samoja hassuja rallatuksia kuin silloin ravintolaryhmässä. Jessie 
hieman ujostelee Bjarnen läsnäoloa koska hän on hieman kiintynyt kalantarjoajaan eikä halua nolata itseään 
tämän silmissä. Ennen Elliottin aloittamista Bjarne on monesti ihaillut Jessicaa koska tämä vaikuttaa hyvin 
fiksulta naiselta.  
Sellainen hän onkin mutta heti kun läsnä on vekkuleita, niin silloin häneltä helposti pääsee mopo käsistä. 
Sama juttu myös Elliottin kohdalla; heti kun Disa on läsnä, niin silloin Elliott helposti menettää itsekontrollin. 
Bjarne on aina hyvin rauhallinen. Joskus takkipuhelinpeliä pelatessa hän tapaa itse mielessään kannustaa 
itseään sekä kommentoida pelin tapahtumia, että nyt kuoli pelissä ja tuli paljon pommeja. Silloin Elliott 
yllyttää Disaa pelleilemään Bjarnelle. Tämä pahentaa Jessican mustasukkaisuutta.  
 
Elliott ja Jessica tapaavat usein muistella lattianpesuletku Slang-Olgaa niin paljon, että tästä tulee varsinkin 
Jessicalle vakiovitsailua. Jessica ei vielä tunne tarpeeksi hyvin Örjanssonia, ettei jätkä siedä loputtomasti 
vakiokeskusteluja. Toistuvat vitsailut hän helposti kokee jankutuksina.  
 
Bjarne katsoo silmät pyöreinä, kun tämä hassu vaaleasiilitukkainen poika onnistui antaa vauhtia tälle 
hassulle blondille. Elliottilla on pitkä pystyssä oleva tukka, joka kiihottaa Jessicaa ja Disaa.  
Elliott ei kiihotu Disasta koska tämä on melkoinen pelle mutta saattaisi ottaa Jessican akaksi, jos tämä 
onnistuisi relata.  
Elliottia myös ärsyttää Bjarnen jankutukset, mutta hänen on pakko hillitä kiukkunsa, ettei kiivasluontoinen 
ohjaaja Martin tuhahtaisi. Elliott alkaa pikkuhiljaa pelätä ohjaajaansa.  
 
Kun Elliott pelleilee Disan kanssa, niin silloin Jessica tulee mustasukkaiseksi. Hän onnistuu kuitenkin peittää 
tunteensa mutta sisäinen tunne on ahdistava, samanlainen ahdistava tunne. Hän pelkää, jos flirttiperse 
onnistuisi vikitellä Örjanssonin.  
 
Jessica on jo ehtinyt puhua ohjaajien kanssa, että on mustasukkainen, kun Disa pelleilee Elliottin kanssa. 



Ohjaajat yrittävät rauhoitella stressaantunutta Jessicaa, että Disa ja Elliott vain pelleilevät eikä siinä ole 
mitään sutinoita.  
Eräällä ruokatunnilla aulakahvilassa Disa olisi tahtonut leikkiä vauvaa Elliottin kanssa, mutta tämä ei 
halunnut koska hehän olivat työpaikalla. Jessicasta tuntui hyvältä, kun Elliott torjui flirttiperseen ehdotuksen.   
 
Disa inhoaa erästä ikivanhaa purkkapopkappaletta, jossa kertosäe menee tähän tyyliin; Gosa, Gosa, joka 
tarkoittaa hyväillä ja hemmotella. Tätä Elliott tapaa kiusalla hokea Disalle. Tämä vain, jotta saisi hupia.  
Tavallaan hän hyväksikäyttää Disan vallattomuutta ja menee jopa kiusaamisen puolelle. Elliott ei tarkoita 
kiusata vaan kaverillisesti morkata, kevyt vittuilla.  
 
Jessica ei tiedä, että Gosa Gosa on ikivanha purkkapopkappale ja sen vuoksi hänen mielikuvituksensa alkaa 
lentää, kun ruokatunneilla Elliott sanoo takkipuhelimensa ääniviestisovellus Voxukkaan biisin kertosäkeen. 
Yleensä hän sanoo tämän Vuxukkaan, kun Disa on vessassa. Myös Disalla on sama sovellus.  
Pytyllä istuessa Disa tapaa tirskua takkipuhelimeensa, kun kaveri taas hokee Gosaa. 
 
Jessicaa ärsyttää myös, kun Disalla ja Elliottilla on samanmerkkinen älytakkipuhelin; Bananan sJacket. 
Salaa itse mielessään hän toivoo, jos samperin sJacket ja Voxukka menisi epäkuntoon. 
 
Disa Nilsson tapaa flirttailla kaikille miespuolisille, joiden joukossa Elliott, mutta Örjansson ei halua tätä 
vallatonta laihakasvoista tyttöä akaksi. Sukulaisten edessä hän häpeäisi tämän pelleilyjä mutta Kraftverket-
talolla pelleilyt eivät haittaa koska kaikki menee toimintarajoitteiden piikkiin.  
Silloin tällöin ruokatunneilla ohjaaja Martin käy toppuuttelemassa duunareita olemaan ihmisiksi ja se 
ilahduttaa Jessicaa mutta siitä ei ole paljoakaan apua. Heti kun ohjaaja on kääntänyt selän, niin heti Disa on 
taas vauhdissa.   
 
Bjarne on rauhallisin. Hän tapaa joka päivä syödä lounaaksi terveysviiliä, kurkkuviipaleita sekä mangoa. 
Jessica pelkää ihan tosissaan, jos Bjarne ihastuisi Disaan, vaikkei sitä vaaraa olekaan. Eihän 
aatelissukuinen nuorimies voi alkaa kuhertelemaan naamavikaisen pimun kanssa, kuten Jessica tapaa itse 
mielessään lohduttaa itseään. Hän itse haluaisi kalantarjoajan, muttei uskalla ja tiedä jos tämä olisi se oikea 
eikä myöskään halua kalantarjoajan ihastuvan arkkiviholliseensa. Hän toivoo, että rakas kalantarjoaja olisi 
aina tarvittaessa käsillä.  
Jessica toivoo Bjarnen olevan sinkkuna ja varaukkona, eräänlaisena Back up rakastajana. Hän  
tietää, että on erittäin epätodennäköistä, että Bjarne retkahtaisi Disaan.  
Kun töissä on joulujuhla tai joku muu erikoistapahtuma, niin silloin Disa pukeutuu liioitellun tyylikkäästi 
juhlaleninkiin. Myös tämä ärsyttää Jessicaa ja pistää huolestuttamaan, jos kahvilan jätkät ihastuisivat 
flirttipyllyyn.  
 
Eräänä iltana, kun Jessica ja Elliott chattailivat Net-Galleryssa, niin silloin Örjanssonin pöytälamppu irtosi 
pöydän kulmasta. Hän yritti sitä uudelleen ruuvata kiinni, muttei onnistunut. Hän itse mielessään hoki faania 
ja jopa kirjoitti Chat-ruutuun, jotta hassu blondi näkisi hänen kuohuvat tunteensa. 
Elliott kysyi Jessicalta, jos tämä voisi auttaa. Jessie yritti chatin välityksellä neuvoa, että kuinka pöytälamppu 
kiinnitetään uudelleen pöydän kulmaan mutta se oli vaikeaa, niinpä hän hyppäsi autoonsa ja kurvasi 
Jaktstigenille auttamaan ihanaa Elliottia. Lampun kiinnitys oli Jessicalle erittäin helppoa ja käden käänteessä 
pöytälamppu oli paikoillaan pöydän kulmassa. Elliott ilahtui ja antoi pienen halauksen, jolloin hiffasi, ettei 
blondi osaa halata oikein; poski poskea vasten. Hän ei tiedä, että Jessicalla on Abraham-vainaan aiheuttama 
poskikauhu. Totta kai hän on kuullut Abrahamin murhasta, muttei tietenkään osaa aavistaakaan, että 
murhaaja on kuin onkin lampun asentaja.  
 
Elliott kiitteli monta kertaa ja esitteli asuntonsa; pieni kaksio, jonka seinät ovat täynnä hänen 
suosikkirugbyjoukkueidensa logoja ja viirejä. Yksi hänen kaikkein rakkaimmista rugbyjoukkueistansa ovat 
GBS – Gothenburg Ball Society, lätkäjoukkue HC GBS sekä vanha kunnon Frölunda Pip. Frölundan joukkue 
joutui poistaa nimestää sanan Indians koska kaiken maailman kukkahattutädit ja silinterisedät niin 
määräsivät.  
 
Jessica kehui asuntoa. Hänestä Elliott on reilu kaveri, jolta menee joskus reilusti yli. Yhä hän hieman fanittaa 
Karloa mutta fanitus on pikkuhiljaa siirtymässä Örjanssoniin ja Angeriin, tässä järjestyksessä. Albinssonia 
hän haluaisi rakastaa mutta esteenä on tämän narkolepsia sekä liiallinen lapsellisuus.  
 
Elliottin eteinen on hyvin laaja, neliskulmainen, jonka nurkkauksessa on tietokonepöytä, jonka kulmasta 
pöytälamppu irtosi. Nyt Jessican ansiosta lamppu nököttää pöydän kulmassa.  
Ulko-oven oikealla puolella on naulakko ja kylpyhuoneen ovi. Suoraan ulko-ovea vastapäätä on 
makuuhuoneen ovi. Vasemmalla puolella on suuri keittiö sekä olohuone.  
Rappukäytävä muistuttaa melkoisesti Hullsjövägen 60:n rappukäytävää, jossa Jessicalle muistui 



lapsuusmuistoja.  
 


