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Osa I

Karmivia tarinoita
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Esipuhe

Hei, nuori lukijani. Aikuisia varten tehdään kauhueloku-

via, joissa kummitukset ja muut yliluonnolliset oliot ai-

heuttavat tosi pelottavia tilanteita. Tähän kokoelmaan

olen kirjoittanut tarinoita, joihin olen ottanut ideoita ai-

kuisten kauhuelokuvista, mutta olen sovittanut ne alakou-

luikäisen lukijan makuun.

Näissä tarinoissa esiintyy kummituksia, noitia, taikoja

ja muita yliluonnollisia asioita. Sellaisia ei ole oikeasti

olemassa, mutta sellaisista on hauska lukea tarinoita.

Useissa tämän kokoelman tarinoissa on myös joku sel-

lainen opetus, joka toimii ihan todellisessakin elämässä.

Lukiessasi tarinoita voit miettiä, mikä kaikki tarinassa on

mielikuvituksen tuotetta, ja mikä taas sellaista opetusta,

joka voisi toimia oikeastikin.
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Antoisia lukuhetkiä,

Tuomas Korppi
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Piironki

10-vuotias Ville kuuli ulko-oven avautuvan. Vanhemmat

olivat varmaan palaamassa kaupungilta. Vanhemmat kup-

pasivat eteisessä tavallista kauemmin, ja Ville meni katso-

maan, mistä oli kyse.

Vanhemmat raahasivat jotain sisälle. ”Katsopas, Ville,

kun ostettiin piironki”, isä sanoi.

Piironki näytti vanhalta, ja se oli tummanruskeaa puu-

ta. Aivan erilainen kun perheen muut huonekalut.

”Ikeastako te tuon ostitte?” Ville kysyi. Perheen kaikki

huonekalut oli ostettu sieltä.

”Ei, näimme tämän antiikkiliikkeessä, ja äitisi ihastui

tähän”, isä sanoi.

Piironkia edelleen raahattiin oviaukosta sisään, ja Ville

meni tarkastelemaan sitä lähempää.

7



”Äläpä Ville koske sitä, ettei siihen jää tahroja sormis-

ta”, äiti sanoi.

Piironki laitettiin käytävään, ja äitistä tuli vähitellen

yhä tarkempi sen suhteen, ettei Ville saa koskea piironkia,

ettei siihen vain jää tahroja sormista. Lopulta Villeä vaa-

dittiin kiertämään aina piironki vähintään metrin päästä,

mikä oli hankalaa, koska käytävä oli talossa keskeisellä

paikalla. Ville ei myöskään tiennyt, mitä äiti piirongissa

säilytti. Ville ei koskaan nähnyt mitään laitettavan sinne

tai otettavan sieltä pois.

Kerran Ville uteliaisuuttaan avasi piironginlaatikon, ja

sieltä kurkisti mörkö. Sillä oli musta turkki ja punaheh-

kuiset silmät. Kaikkein pelottavimmat olivat kuitenkin sen

kaksi torahammasta.

”Äiti, äiti! Piirongissa on mörkö!” Ville huusi

hädissään.

Äiti juoksi paikalle. ”Et kai sinä koskenut piironkiin?

Siihen jää tahroja sormista!”

”Koskin mut siellä on mörkö”, Ville sanoi.

Äiti sulki piironginlaatikon. ”Älä höpsi, ei siellä mitään

mörköä ole. Piironkiin koskemisesta saat kuitenkin viikon

kotiarestia.”
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Kotiarestissa Villellä oli tylsää, kun videopelitkin oli

arestin ajaksi kielletty. Tietokoneen hyötykäyttö oli kui-

tenkin sallittua, ja niinpä Ville pari päivää arestissa oltu-

aan etsi Googlella tietoa piironkimöröistä. Mörgölögisen

seuran kotisivulta löytyikin seuraava tieto:

”Piironkimöröt asuvat vanhoissa piirongeissa. Aikui-

set eivät näe niitä tai tiedosta niiden olemassaoloa. Alle

13-vuotiaat lapset sen sijaan näkevät ne. Piironkimöröt

vaikuttavat aikuisten mieliin niin, että ne saavat aikuiset

haluamaan piironkia ja suojelemaan sitä kaikin keinoin.

Piironkimörköjen häätämisestä katso Mörgölögic Society

website.”

Ville klikkasi Mörgölögic Society -linkkiä, mutta voi!

Sivu oli englanniksi. Ville oli opiskellut englantia koulussa,

mutta hänen taitonsa eivät olleet vielä sillä tasolla, että

hän olisi osannut lukea sivun.

Ville huomasi ruudun yläosassa olevan painikkeen

”Käännä tämä sivu.” Ville klikkasi painiketta, ja

Mörgölögic Societyn sivut tulivat ruutuun huonolla suo-

mella. Ville kahlasi läpi tietoa piironkimöröistä, kunnes

hänen silmänsä osuivat seuraavaan tekstiin:

”Piironki kummitus saa poistua laittamalla piironkiin
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kuva vielä hurjempi mörkö. Tämä tapaus piironkimörkö

säikähtää kuva ja häipyy.”

Ville otti piirustuspaperia ja alkoi piirtämään vielä

hurjempaa mörköä. Hän piirsi sille ainakin sata toraham-

masta, ja punaiset mulkosilmät, joista tihkui verta. Sen

kynnet olivat pitkät ja turkki pikimusta. Kun kuva oli

valmis, Ville tarkisti, ettei kukaan näe ja kävi ujuttamas-

sa kuvan piironginlaatikkoon. Avatessaan laatikkoa hän

piti silmiä kiinni, ettei näkisi piironkimörköä. Ville toivoi

ymmärtäneensä nettitekstin oikein, niin että tämä toimisi.

Parin tunnin päästä äiti huusi: ”Ville, tulepas autta-

maan, niin laitetaan lakanoita piironginlaatikoihin.”

Ville ajatteli, että nyt äiti antoi hänen koskea piiron-

kiin. Mörkö taisi olla poissa.

Ville meni auttamaan, ja äiti avasi erään piironginlaa-

tikon. ”Ai täällä onkin joku piirustus. Otetaan se pois”,

äiti sanoi.

Ville säikähti. Ehkä mörkö palaisi, jos piirustus otet-

taisiin pois. ”Ei kun mä piirsin sen. Eikö tähän laatikkoon

voisi kerätä minun piirustuksiani?”

”Sepä onkin hyvä idea”, äiti sanoi. ”Hienon pojan pii-

rustuksia hienoon piironkiin.”
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Ville ja äiti täyttivät muita laatikoita lakanoilla, ja Vil-

len hämmästykseksi ne olivat olleet tähän asti tyhjiä. Työn

lomassa äiti sanoi: ”Olet muuten käyttäytynyt niin hyvin,

että se aresti voidaan lopettaa.”

Kun urakka oli valmis, äiti avasi vielä laatikon, jossa

piirustus oli. ”Onko tämä se Batman?” äiti kysyi.

”Joo”, Ville vastasi. Äitiä ei kuitenkaan saisi uskomaan

piironkimörköihin.
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Kukkulkokkoro

”Tervetuloa, lapset”, Kaisu-täti sanoi. ”Tulkaa syömään.

Ruokana on kaalilaatikkoa.”

Lauri 8v, Siiri 7v ja Mika 5v irvistelivät jo valmiik-

si. Eikö täti tiennyt, millaisista ruuista lapset tykkäsivät?

No, mitä tuonnäköiseltä happamalta ja kuivakalta täti-

ihmiseltä voisi odottaakaan.

Äiti ja isä olivat päättäneet lähteä viikonlopuksi kah-

destaan kylpylään, ja he olivat tuoneet lapset hoitoon

Kaisu-tädin huomaan. Lapset olivat kauhuissaan. Kaisu-

täti näytti siltä, ettei hän ymmärtänyt yhtään lapsia.

Lapset saivat vaivoin nieltyä kaalilaatikkoa, ja täti sa-

noi lopulta: ”Jos ruoka ei kelpaa, näytän teille makuuhuo-

neenne. Täällä on kuitenkin tiukka sääntö: Patjoilla ei saa

pomppia.”
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Kaisu ja lapset menivät yläkertaan, jonne oli sijattu

vuoteet, ja Kaisu-täti jätti lapset yksin. Yksi vuode oli si-

jattu lattialle, ja kun Mika astui sille, hän ihastui vieteri-

patjan joustoon. Kohta kaikki lapset pomppivat patjoilla.

Hetken päästä Kaisu-täti ilmestyi huoneeseen.

”Minähän sanoin, että patjoilla ei saa pomppia”, täti

sanoi ankarasti. ”Tulkaa alakertaan.”

Sitten siirryttiin alakertaan, ja Kaisu-täti toi lapsille

kuluneen, hajoamispisteessä olevan laatikon: ”Tämä on

Kukkulkokkoro. Se oli lempipelini, kun olin pieni. Voitin

sen aina.”

Kaisu-täti jatkoi: ”Peli vaatii tunnelmavalaistuksen.”

Hän vähensi valoja ja jätti lapset yksin huoneeseen. Van-

himpana Lauri alkoi lukea pelin ohjeita. Muut lapset eivät

osanneet lukea tekstauskirjaimia.

”Yksi voittaa ja pääsee pakoon. Muut pelaajat joutu-

vat Kukkulkokkoron vangeiksi. Pelaajat heittävät noppaa

ja liikkuvat silmäluvun mukaan. Pääkalloruuduissa noste-

taan toimintakortti. Ensimmäisenä maaliin tullut on voit-

taja.”

Pelilaudalla oli rata alusta loppuun, ja kuvituksena

oli kauhukuvastoa, hämähäkkejä, hautakiviä ja zombeja.
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Kukkulkokkoro oli luiseva, silinteripäinen hahmo, josta oli

iso kuva pelilaudassa.

”Tää on aika pelottava”, Mika sanoi.

Lapset alkoivat pelaamaan. Siiri joutui

pääkalloruutuun ja nosti toimintakortin. Toiminta-

korttien tekstit oli kirjoitettu tikkukirjaimin, joten

Siirikin pystyi lukemaan ne. ”Kastelet Kalmansuolla

jalkasi. Kulje kolme askelta taaksepäin.”

Siiri huomasi, että hänen sukkansa olivat märät, ja hän

huomautti tästä porukalle.

”Ulkona satoi, kun tulimme tänne. Kastelit sukkasi sil-

loin”, Lauri sanoi.

Siiri uskoi selityksen, ja porukka jatkoi pelaamista.

Kohta Lauri nosti toimintakortin. ”Hukkaat kryp-

tan avaimen. Mene takaisin lähtöruutuun.” Vaistomaisesti

Lauri kokeili taskuaan, jossa hän piti aina kotiavaimiaan.

Tasku oli tyhjä. ”Multa muuten unohtui kotiavaimet ko-

tiin.”

Siiri sanoi: ”Ei kun Kukkulkokkoro vei ne.”

”Älä höpsi”, Lauri sanoi.

Sitten tuli Mikan vuoro nostaa toimintakortti. Lauri

luki sen hänelle.
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”Polukki syö sinulta sormen. Odota yksi vuoro.”

Mika kauhistui. ”Se on vain peliä”, Lauri sanoi.

”Näytäpä käsiäsi”, Siiri sanoi.

Mika näytti, ja häneltä toden totta puuttui vasemman

käden pikkusormi. Lapset kauhistuivat. ”Lopetetaan tämä

peli. Tämä on liian outoa.”

Tällöin huoneeseen ilmestyi silinteripäinen hahmo.

”Kukkulkokkoro!” lapset tunnistivat.

”Vain yksi voittaa ja pääsee pakoon”, Kukkulkokko-

ro sanoi. ”Muut joutuvat vangeiksini. Jos lopetatte pelin

kesken, joudutte kaikki vangeiksini.”

Kukkulkokkoro katosi, ja vain sen nauru kaikui huo-

neessa.

”Mitä me nyt tehdään?” Siiri kysyi.

”Kai peli on pakko pelata loppuun”, Lauri sanoi. ”Sillä

tavoin edes yksi meistä pelastuu.”

”Kaisu-täti kertoi voittaneensa pelin aina”, Siiri sanoi.

”Tuleekohan pelin voittajasta hapan ja kuivakka?”

Mika tuhersi itkua.

Peli jatkui. Milloin Mika huomasi olevansa alus-

housusillaan (”Huomaat olevasi alushoususillasi hautaus-

maalla. Odota kaksi vuoroa.”), milloin hämähäkki käveli
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ulos Siirin suusta.

Sitten Mika nosti kortin. ”Haamu syö sinut kahden

vuoron päästä. Aikasi on vähissä.”

Mika järkyttyi. Siiri ja Lauri yrittivät rauhoitella Mi-

kaa, mutta huonolla menestyksellä, koska he itsekin olivat

järkyttyneitä.

Pelattiin Siirin vuoro, ja omalla vuorollaan Lauri nosti

tyhjän toimintakortin.

”Se on varakortti”, Siiri sanoi. ”Se pitää pistää pois ja

nostaa uusi kortti tilalle.”

”Mikä on varakortti?” Mika kysyi.

”Jos joku kortti katoaa, sen voi ottaa kadonneen tilal-

le”, Lauri sanoi.

”Hetkinen!” Siiri oivalsi. ”Mistä kukaan muistaa, mitä

kadonneessa kortissa luki ja osaa kirjoittaa saman vara-

korttiin?”

”Peleissä nyt on aina ylimääräisiä kortteja”, Lauri sa-

noi.

”Anna se kortti tänne”, Siiri sanoi. ”Mähän voin kir-

joittaa siihen, mitä tahdon tapahtuvan.”

Siiri haki huoneessa olevalta kirjoituspöydältä kynän

ja sanoi: ”Kirjoitan korttiin ’Kukkulkokkoro joutuu itse
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vangiksi.’ ”

Siiri kirjoitti keskittyen. Kun hän oli saanut tekstin val-

miiksi, Kukkulkokkoro ilmestyi huoneeseen. ”Haa! Tässä

minä olen, enkä ole mikään vanki. Luulitteko voivanne

päihittää minut?” se sanoi.

”Näytä sitä korttia tänne”, Lauri sanoi Siirille.

Lauri katsoi korttia ja sanoi: ”Siinä lukee KUKKU-

KOKKORO JOTUU ITSE VANGIKSI.”

Lauri ryhtyi korjaamaan kortista kirjoitusvirheitä. Siiri

katsoi Kukkulkokkoron kasvoja, ja ne muuttuivat pelok-

kaiksi.

Lauri sai L:n tungettua tekstin sisään juuri ja juuri,

mutta U piti kirjoittaa sanan JOTUU yläpuolelle ja mer-

kitä viivalla sen oikea paikka. Kun Lauri oli saanut kor-

jaukset valmiiksi, Kukkulkokkoro päästi epätoivoisen tus-

kanhuudon ja katosi. Heti sen jälkeen Kukkulkokkoro-peli

katosi valonväläyksessä.

”Huh!” Mika sanoi. ”Pelastuttiin.”

Hetken päästä Kaisu-täti tuli huoneeseen. Hän näytti

nyt jotenkin erilaiselta, iloisemmalta. Tukka tosin hapsot-

ti, mutta muutos oli muutoin myönteinen. ”Kuka tahtoo

lähteä pomppimaan patjoilla?” täti kysyi innoissaan. ”Sen
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jälkeen tarjolla on mehua ja keksejä.”
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Jäljet

9-vuotias Emilia istui yksin keinussa. Hän oli riidoissa bes-

tiksensä kanssa, joten hänellä ei ollut ketään, jonka kanssa

leikkiä. Oli talvi-ilta. Ei ollut kuin pikkupakkanen, mutta

oli jo hämärtynyt.

Sitten viereiseen keinuun tuli istumaan pari vuotta

Emiliaa vanhempi poika, jolla ei ollut pipoa.

”Antaako sun vanhemmat sun olla ulkona ilman pi-

poa?” Emilia kysyi.

”Joo”, poika vastasi. ”Ei ne välitä. Mä muuten olen

Marko.”

”Emilia”, Emilia vastasi. ”Olispa munkin vanhemmat

sellaisia.”

Emilia ja Marko juttelivat keinuissa, siitä kuinka tyh-

miä opet on, siitä, mikä kummankin lempipiirretty oli, ja
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sen sellaisesta.

Lopulta Marko sanoi: ”Mä haluaisin olla sun ystävä.

Ootko sä mun ystävä?”

Emilia oli otettu huomiosta. Normaalisti Emilian

ikäiset pojat eivät olleet tyttöjen seurasta kiinnostunei-

ta, koska heistä tytöissä oli tyttöbakteereja, mutta Marko

ei näyttänyt välittävän. Ja vielä se, että Marko oli pari

vuotta vanhempi.

”Joo”, Emilia sanoi.

”Mä muuten olen vampyyri”, Marko sanoi. ”Tarvitsen

verta elääkseni. Saanko imeä susta verta?”

Bestiksen menettämisen myötä Emilia oli yksinäinen,

eikä hänellää ollut varaa menettää toista ystävää. Ja

kyllähän ystävää piti auttaa. ”Joo”, Emilia vastasi.

”Mennään nurkan taakse niin, ettei kukaan näe.”

Nurkan takana Emilia riisui kaulaliinansa ja avasi

takkiaan. Marko näytti hampaitaan. Hänellä oli pitkät,

terävät kulmahampaat. Hän upotti ne Emilian kaulaan ja

imi verta. Emiliasta se tuntui kuin hyttysen puremalta.

Kotona Emilia katsoi peiliin ja huomasi, että hänellä oli

kaksi punaista pistemäistä haavaa kaulassa, vampyyrin
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puremajäljet. Emilia säikähti, että joku perheestä huo-

maisi ne. Emiliaa nolotti, että vampyyri oli purrut häntä,

eikä hän halunnut paljastaa sitä kenellekään. Niinpä Emi-

lia kävi vaihtamassa ylleen poolopaidan. Korkean kauluk-

sen alta puremajäljet eivät näkyisi.

”Kenen kanssa olit ulkona?” äiti kysyi.

”Yhen Markon”, Emilia vastasi.

”Mitä teitte?” äiti kysyi.

”Juteltiin”, Emilia vastasi.

Äiti ei tentannut enempää, ja Emilia oli huojentunut,

kun hänen ei tarvinnut paljastaa, että vampyyri oli ime-

nyt hänestä verta.

Kun seuraavana aamuna aamupala oltiin syöty, äiti sanoi:

”Emilia, sullahan on sama poolopaita kuin eilen.”

”Joo”, Emilia vastasi.

”Käy vaihtamassa kouluun puhdas paita”, äiti sanoi.

Emilia meni vaatekaapilleen, eikä yhtään toista kor-

keakauluksista paitaa ollut puhtaana. Niinpä Emilia

pisti ylleen kolitsin ja meni pukemaan ulkovaatteet niin

nopeasti kuin pystyi. Hän sai kaulaliinan kaulaan ennen

kuin äiti huomasi puremajälkiä.
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Tunnilla Emilia istui kaulaliina kaulassa. Opettaja sanoi:

”Emilia, kaulaliina on ulkovaate. Käy riisumassa se.”

Emilia kävi riisumassa kaulaliinan naulakkoon, ja kun

hän palasi, hänen vierustoverinsa tirskuivat. Emilia ei istu-

nut eturivissä, joten opettaja ei huomannut puremajälkiä.

Välitunnilla muut tytöt alkoivat ilkkua Emiliaa: ”Emi-

lialla on fritsuja kaulassa! Emilia on imutellut jonkun po-

jan kanssa!”

Emilan isovejellä oli vuotta aiemmin ollut fritsuja kau-

lassa, eivätkä ne Emilian mielestä olleet näyttäneet yhtään

samalta kuin hänen puremajälkensä. Emilian luokkatove-

rit taisivat olla tietämättömiä.

Emilia sanoi: ”Ei kun ne on vampyyrin puremajälkiä.”

Häntä nolotti paljastaa vampyyrin kohtaamista, mutta po-

jan kanssa imuttelu olisi ollut vielä nolompaa. Vampyy-

rissä oli sentään tiettyä pimeää hohtoa.

”Ei vampyyreja ole oikeasti olemassa”, Karita sanoi.

”Älä yhtään yritä. Emilialla on poikaystävä!”

Emilia ei kertonut mitään, ja puremajäljet olivat

tyttöjen mielestä fritsuja.
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Kun Emilia tuli kotiin, hän jätti kaulaliinan kaulaan. Äiti

käski riisumaan se, eikä kestänyt kauaa ennen kuin äiti

huomasi:

”Emilia, mitä jälkiä sulla on kaulassa!”

Emiliaa nolotti, ja hän sanoi pienellä äänellä: ”Vam-

pyyri puri mua.”

”Älä höpsi” äiti sanoi. ”Ei vampyyrejä ole oikeasti ole-

massa. Ne on jonkun hyönteisen puremajälkiä.”

Äiti jatkoi: ”Meillä on sitten varmaan jotain tuho-

hyönteisiä talossa. Sä muuten nukut ensi yön olohuonees-

sa, jos tuhohyönteiset ovat valloittaneet huoneesi.”

Äiti tilasi seuraavaksi päiväksi

hyönteistenmyrkyttäjämiehet käymään, ja Emilia oli

huojentunut, kun hänen vampyyrinkohtaamisensa ei

vieläkään paljastunut.

Kun oli hämärtynyt, Emilia alkoi miettiä kaveritilannet-

taan. Ystävyys Markon kanssa oli johtanut ongelmiin,

ja itse asiassa koko Marko inhotti häntä. Äiti aina sa-

noi ”Vanhassa vara parempi.” Ehkä siinä oli perää, ja

ystävyys bestiksen kanssa pitäisi palauttaa.

Niinpä Emilia lähti bestiksensä luokse sopimaan riitaa.
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Matkalla hän tapasi Markon.

Marko sanoi: ”Hei, ystävä. Mä tarvitsen taas verta,

joten saanko imeä kaulastasi?”

Emilia säikähti. Edelllisistä puremajäljistä oli ollut jo

tarpeeksi riesaa, eikä hän missään nimessä halunnut uusia.

”Et!” Emilia sanoi, ja lähti juoksemaan kotiinsa.

Marko juoksi Emilian perään yrittäen saada tätä kiin-

ni. ”Jos ei hyvällä, niin sitten pahalla!” Marko huusi.

Emilian kotioven edessä Marko sai Emilian kiinni ja

painoi tämän maahan. Marko paljasti pitkät, terävät kul-

mahampaansa ja upotti ne Emilian kaulaan. Se ei tun-

tunut kovin pahalta, mutta Emilia ei tahtonut kaulaansa

enää yhtään enempää jälkiä.

Yhtäkkiä Emilia havaitsi, että Marko nostettiin hänen

päältään pois. Emilian äiti piti Markoa otteessaan.

Äiti huusi: ”Mitä sä teet! Sinähän satutat Emiliaa!

Siltä valuu verta kaulasta!”

”Kuka sä olet?” äiti kyseli Markolta. ”Missä asut?

Ketkä vanhempasi ovat? Miksi satutat Emiliaa?”

Marko ei vastannut mitään, vaan yritti poistua tilan-

teesta.

Äiti nappasi Markoa kiinni ranteesta ja kysyi Emilial-
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ta: ”Onko tämä se Marko? Tiedätkö sen sukunimen?”

Emilia ei tiennyt, ja äiti jatkoi tenttaamista Markolta.

Ei edelleenkään vastausta.

Lopulta äiti sanoi: ”Jos et kerro, ketkä ovat vanhempa-

si, minun on pakko soittaa poliisit. Ei sun voi antaa kulkea

vapaana.”

Marko ei vastannut, ja poliisit veivät hänet pois. Emi-

lia ei nähnyt Markoa enää koskaan.

Kotona äiti kyseli Emilialta, millä Marko oli tehnyt

haavat häneen kaulaansa. Äiti ei millään uskonut, että

Markolla oli pitkät, terävät kulmahampaat, jotka hän oli

upottanut Emilian kaulaan.
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Namutäti

11-vuotias Petri oli palaamassa koulusta kotiin, kun hänen

viereensä pysähtyi kumma auto. Sen katto ja konepelti oli-

vat pyöreitä, se oli maalattu sinikeltaiseksi, ja siihen oli

lisäksi maalattu punaisia pitsin näköisiä koristeita. Etu-

valoja ei oltu upotettu runkoon, vaan ne olivat puolipallot

konepellin päällä. Kummallisimmat olivat kuitenkin kak-

si autoon kiinnitettyä luutaa, jotka sojottivat taaksepäin

kuin suihkumoottorit.

Auton ikkuna aukesi, ja sieltä katsoi ulos kukkahui-

vipäinen mummo. Ei Petrin mummo, mutta vanha nainen

kumminkin. ”Tule kyytiin, niin saat karkkia.”

Petriä oltiin ankarasti kielletty menemästä tuntemat-

tomien kyytiin, erityisesti jos nämä tarjosivat karkkia,

mutta Petri ajatteli, ettei kielto voinut tällaisia iloi-
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senvärisiä kuplamuotoisia autoja koskea. Niinpä Petri as-

tui autoon.

Mummo tarjosi Petrille pientä paperipussia, jonka

sisällä näkyi pussin läpi liikettä. ”Ne ovat pomppeliskark-

keja. Ne hyppivät kivasti suussa.”

Petri laittoi pari pomppeliskarkkia suuhunsa. Ne oli-

vat hedelmäkarkkeja, ja makea poppiminen suussa tuntui

toden totta kivalta. Petri söi lisää karkkeja, ja auto lähti

liikkeelle.

Kymmenen minuutin ajon jälkeen auto pysähtyi talol-

le, joka oli maalattu yhtä iloisenkirjavaksi kuin autokin.

Mummo pyysi Petrin sisälle taloon, ja Petri suostui.

Sisällä talossa oli suuri huone, jonka keskellä oli suu-

ri pata. Niin suuri, että ihminenkin mahtuisi sen sisälle.

Vasta nyt Petri kiinnitti huomiota mummon kasvoissa

näkyviin syyliin. Petri kauhistui. Oliko hän tullut noidan

taloon? Ehkä jopa noidan, joka vainosi lapsia!

”Kyllä, olen noita Hermitia”, mummo vastasi. ”Ja ei,

en vainoa lapsia. Vainoan AIKUISIA.”

Noita tarjosi Petrille lisää pomppeliskarkkeja ja sanoi:

”Tiedätkö jonkun aikuisen, josta tahtoisit päästä eroon?
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Ehkä jonkun opettajan?”

Petri mietti. Luokanopettaja oli joskus ankara, mut-

ta Petri ymmärsi, että opettajan piti joskus olla

sellainen, ja yleensä luokanopettaja oli kiva. Mutta

puukäsityonopettaja! Puukäsityonopettaja pakotti Pet-

rin hiomaan käsitöitään tuntitolkulla hiekkapaperilla,

eikä hän koskaan ollut tyytyväinen Petrin työn siis-

teyteen. Hiominen oli Petristä äärimmäisen tylsää.

Puukäsityönopettajasta sietäisi päästä eroon.

”Ehkä puukäsityönopettaja. . . ” Petri sanoi.

”Hyvä”, Hermitia vastasi. ”Tuo hänet tänne, niin

keitän hänet kuoliaaksi ja valmistan keitoksesta taikajuo-

maa. Sinä puolestasi saat palkkioksi pomppeliskarkkeja

ison pussillisen.”

Petri kiinnostui. Hän sekä saisi karkkia että pääsisi

puukäsityönopettajasta eroon.

”Mutta varo!” Hermitia jatkoi. ”Jos et tuo häntä

tänne, et enää koskaan pysty syömään karkkia. Silloin ni-

mittäin kaikki karkit alkavat maistua sinusta pahalle. Me-

ne nyt ja laadi suunnitelmasi puukäsityönopettajan hou-

kuttelemiseksi.”

Petri ja Hermitia hyvästelivät, ja Petri lähti.
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Kotona Petri alkoi laatia suunnitelmaa.

Puukäsityönopettaja oli sanonut, että jos joku tekee

puukäsitöitä omaehtoisesti koulun ulkopuolella, ne voi-

si tuoda puukäsityöntunnille näytille, ja ne otettaisiin

huomioon arvostelussa.

Petrillä olisi seuraavana päivänä puukäsitöitä, ja hän

sanoisi tehneensä mökillä hyllyn. Petri kuitenkin sanoi-

si, että hän ei voinut tuoda hyllyä näytille, koska se oli

ruuvattu mökin seinään. Opettajan pitäisi tulla mökille

katsomaan sitä. Ei sinne olisi kuin kymmenen minuutin

ajomatka.

Ja sitten Petri veisi puukäsityönopettajan noidan

talolle.

Ennen puukäsityöntuntia Petrillä oli kuitenkin

elämänkatsomustietoa. Tunnin aihe oli kuolemanran-

gaistus, ja opettaja alusti:

”Joissain maissa käytössä on kuolemanrangaistus. Jos

sinä sellaisessa maassa tapat jonkun, sinut voidaan tappaa

rangaistukseksi. Mutta Suomessa ei ole kuolemanrangais-

tusta. Jos Suomessa tappaa jonkun, joutuu vain vankilaan.
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Suomessa ihmistä ei voida tappaa rangaistukseksi, oli hän

kuinka inhottava ihminen tahansa tai teki hän mitä ta-

hansa.”

Seurasi keskustelu kuolemanrangaistuksesta. Pari op-

pilasta kannatti kuolemanrangaistusta murhaajille, mut-

ta useimmat, Petri mukaanlukien, olivat sitä mieltä, että

Suomen käytäntö oli parempi.

Keskustelun loppupuolella Petri alkoi miettimään, että

hänhän oli langettamassa puukäsityönopettajalle kuole-

manrangaistusta, eikä edes murhasta, vaan pelkästään

siitä, että tämä oli inhottava opettaja. Olisiko se oi-

kein? Sitten Petri yritti puolustautua mielessään, että

eihän hän oikeastaan tappaisi puukässänopettajaa, vaan

Hermitia tekisi sen. Hänen omatuntosa kuitenkin sanoi,

että houkuttelija oli yhtä paljon vastuussa kuolemas-

ta kuin varsinainen tappajakin. Ei hän voisi houkutella

puukäsityönopettajaa noidan mökille.

Sitten Petri muisti, että jos hän ei veisi

puukässänopettajaa noidan mökille, hän ei koskaan

voisi enää syödä karkkeja. Mutta kumpi oli pienempi

paha? Kuolema vai karkiton loppuelämä? Petri päätti,

että hänen piti uhrata karkinsyönti suuremman pahan
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välttämiseksi.

Puukäsityöntunti sujuikin tavalliseen tapaan. Petri ei

puhunut mitään mökillä tehdystä hyllystä, vaan hioi koko

tunnin hiekkapaperilla ja pitkästyi totaalisesti.

Koulun jälkeen Petri meni kioskille ostamaan he-

delmäkarkkeja. Hän osti FruitMixejä, lempikarkkejaan.

Tai pomppeliskarkit olivat hänen uusi lempikarkkinsa,

mutta FruitMixit olivat toiseksi parhaita. Kun Petri pisti

karkin suuhunsa, hän joutui sylkäisemään sen heti ulos.

Se nimittäin maistui niin väkevältä. Ei yhtään makeanhe-

delmäiseltä kuten aiemmin.

Sen jälkeen Petri lopettikin karkinsyönnin. Perheen yh-

teiset karkkihetket lauantailounaan jälkeen olivat vaikeim-

pia, kun Petri ei voinut kertoa syytä karkinsyönnin lopet-

tamiselle.

”Kuule Petri”, isä sanoi kerran. ”Ei sinun tarvitse laih-

duttaa, olet ihan hoikka poika. Kyllä sinä voit syödä kark-

keja.”

”En mä laihdutakaan”, Petri sanoi kiusaantuneena.

”Ei vaan tee mieli karkkia.”

Isä ihmetteli muttei puuttunut asiaan enempää.
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Kun karkittomuutta oli jatkunut kuukausi, tapahtui jo-

tain. Petri oli huoneessaan pelaamassa MineCraftia, kun

hänen selkäänsä koputettiin. Petri kääntyi, ja näki val-

kopartaisen miehen, joka oli pukeutunut harmaaseen kaa-

puun.

”Olen velho Konstius”, mies sanoi. ”Olen taikavoi-

mien käytön valvoja. Noita Hermitia on jo useamman

vuoden käyttänyt taikavoimiaan väärin, ja rangaistukseksi

häneltä on otettu taikavoimat pois. Lisäksi kaikkien hänen

taikojensa vaikutukset on kumottu.”

Mies jatkoi: ”Sinähän olit Hermitian taian alla. Et ole

enää, ja voit syödä taas vapaasti karkkia. Tässä vielä pussi

pomppeliskarkkeja korvaukseksi.”

Petri kiitti, ja mies katosi savupilveen. Jäljelle jäi vain

paperipussi, jonka sisällä näkyi pomppuliikettä.
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Hiljaa!

10-vuotiaan Lauran perhe oli saanut perintonä omakoti-

talon, ja he olivat muuttaneet siihen vanhasta kerrosta-

loasunnostaan. Laura muisti, kuinka he olivat perinnön

saatuaan käyneet talossa ensimmäisen kerran. Lautalat-

tiat olivat narisseet, seinillä oli ollut tummat kukkakuvioi-

set tapetit, ja joka paikka oli ollut täynnä vanhannäköisiä

huonekaluja.

Laura ei koskaan ollut tavannut sitä setää, jonka pe-

rintönä talo oltiin saatu, koska Lauran vanhemmat olivat

pitäneet setää hassahtaneena eivätkä halunneet Lauran

olevan tekemisissä hänen kanssaan.

No, setä oli nyt luonnollisesti kuollut, ja perintötalon

alakerta oltiin remontoitu moderniksi. Lattiat olivat nyt

parkettia ja muovimattoa, ja seinillä oli valkoiset tapetit.
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Talon huonekalut olivat kerrostaloasunnosta tutut, mitä

nyt Ikeasta oli käyty hakemassa vähän lisää.

Lauran perhe asutti pelkästään kaksikerroksisen

omakotitalon alakertaa, se riitti yhden lapsen ja kah-

den aikuisen perheelle. Yläkerran remontointiin ei ollut

riittänyt rahaa, ja se oli käyttämätön.

Laura kiipesi punainen pallo kainalossaan narisevia por-

taita talon yläkertaan. Häntä ei varsinaisesti oltu kielletty

käymästä talon yläkerrassa, joten hän ajatteli sen olevan

sallittua. Portaikon seinät olivat tummunutta puuta, ja

haju oli hiukan ummehtunut. Koko tunnelmassa oli Lau-

ran mielestä jotain maagista.

Laura tuli yläkerran ovelle ja kokeili avata sitä. Ovi

oli lukossa. Lukossa oli kuitenkin vanhanaikainen avain,

jonka pää oli koristeltu, ja vääntämällä avainta Laura sai

oven auki. Laura astui yläkertaan.

Yläkerrassa huoneiden seinät olivat tummaa, kukkaku-

vioista tapettia, ja lautalattiat narisivat. Haju oli makea-

nummehtunut. Laura oli haltioissaan tunnelmasta.

Huonekaluja ei oltu viety pois, ja Laura istui suureen

nojatuoliin. Tuolista kuului narahdus, ja pölypilvi lehah-
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ti. Sitten Laura juoksi huoneesta toiseen tutkien vanhoja,

koristeellisia huonekaluja.

Laura alkoi heittelemään punaista palloaan seinään ja

ottamaan koppeja. Tällöin hänen takaansa kuului narah-

dus. Laura katsoi, ja nojatuolissa istui valkoutuinen van-

han miehen hahmo.

”Älä hyvä lapsi melua noin”, hahmo sanoi. ”Anna

meidän olla rauhassa.”

Miehen ääriviivat olivat hämärät, joten ei hän Lau-

rasta ihmiseltä näyttänyt, vaikka olikin tunnistettavissa

vanhaksi mieheksi. ”Kuka sinä olet?” Laura kysyi.

”Me olemme haamuja”, mies sanoi. ”Asutamme

yläkertaa. Kun tämä oli Jampan talo, asutimme koko ta-

loa. Jamppa oli hyvä mies, hän välitti meistä. Sitten Jam-

pasta tuli yksi meistä, ja te remontoitte alakerran sellai-

seksi, että haamut eivät viihdy siellä.”

Laura tiesi, että hänen oikeastaan olisi pitänyt pelätä

haamuja, mutta ennemmin ne Laurasta tuntuivat sopivan

yläkerran maagiseen ilmapiiriin.

”Saanko minä olla täällä, jos en leiki pallolla?” Laura

kysyi.

”Ole vain, lapsi rakas”, haamu vastasi. ”Mutta älä
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melua.”

Tämän jälkeen Laura ottikin tavakseen käydä silloin

tällöin yläkerrassa. Hän liikkui siellä aina varpaisillaan, et-

tei vaan tulisi häirinneeksi haamuja. Yleensä käydessään

yläkerrassa hän luki kirjoja. Kirjojen lukeminen oli hil-

jaista toimintaa, ja yläkerran tunnelma sopi hyvin Lauran

lempikirjoihin, fantasiakirjallisuuteen. Haamut eivät enää

ilmestyneet, mitä joskus kylmä ilmavirta lehahti Lauran

ohi. Tällöin Laura aina ajatteli, että haamu siinä menee.

Meluisat leikit Laura leikki alakerrassa ja ulkona.

Jonkun aikaa näin sujuikin hyvin. Sitten tapahtui jo-

tain. Laura oli huoneessaan kuuntelemassa edellisvuoden

Idols-voittaja Heidi Kinnusen uutta levyä ja tanssimassa

sen tahtiin, kun valkoutuinen muori ilmestyi hänen huo-

neeseensa.

”Pistä hyvä lapsi tuota musiikinrenkutusta hil-

jemmälle”, muori sanoi. ”Tuo jytke kantautuu yläkertaan

saakka.”

”Miten te voitte tulla tänne?” Laura kysyi. ”Tehän

ette viihdy alakerrassa.”

”Voimme olla täällä lyhyitä aikoja”, muori vastasi,
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”vaikka se vastenmielistä onkin. Vedimme pitkää tikkua,

kuka tulee tänne ojentamaan sinua.”

Siitä lähtien Laura oli hiljaa myös alakerrassa, vaikka

hänestä olikin kohtuutonta, että hän joutui omassa ko-

dissaan ottamaan joidenkin haamujen tarpeet huomioon.

Haamut alkoivat tuntua hänestä vastenmielisiltä, eikä hän

käynyt enää yläkerrassa.

Aikaa kului, Laura uskalsi huutaa ja juosta enää ul-

kona, ja sitten vanha, valkoutuinen nainen materialisoitui

taas Lauran huoneeseen.

”Isäsi kuntoilulaitteet pitävät hirvittävää meteliä”,

nainen sanoi Lauralle. ”Sano isällesi, että lopettaa kun-

toilun ettei meidän tarvitse kuunnella sitä rymistelyä.”

”Ei se varmaan usko minua”, Laura sanoi.

”Parempi olisi, että uskoisi”, nainen sanoi. ”Muuten

teemme elämästäsi ikävää.”

Laura pyysi isää lopettamaan kuntolaitteiden käytön,

etteivät yläkerran haamut häiriintyisi.

”Yläkerran haamut”, isä naurahti. ”Mistä olet saanut

sellaista päähäsi? Ei haamuja ole oikeasti olemassa.”

Laura ei saanut isää millään uskomaan, että

yläkerrassa oli haamuja. Isä vain vitsaili, että Laurasta
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oli tulossa samanlainen kuin Jamppa-setä.

Tämän jälkeen haamut kävivät päivittäin sättimässä

Lauraa ja kutsuivat tätä ”pahatapaiseksi kakaraksi”,

”maanvaivaksi”, ”vihonviimeiseksi äpäräksi” ja sensellai-

seksi.

Laura ajatteli, että näin ei voi jatkua. Haamuista oli liikaa

riesaa. Kuinkahan isän saisi remontoimaan yläkerran niin,

että haamut eivät viihtyisi siellä vaan häipyisivät koko ta-

losta? Laura oli ehdottanut isälle yläkerran remontoimis-

ta, mutta isä oli vastannut vain: ”Sellaiseen ei ole meillä

tarpeeksi rahaa.”

Näissä ajatuksissa Laura avasi telkkarin. Hän väänsi

äänet telkkarista pois ja laittoi tekstityksen päälle, et-

teivät haamut vain häiriintyisi. Telkkarista alkoi uusi hit-

tisarja, joka kertoi opiskelijanuorista. Oikeastaan ohjelma

oli K-12, eikä Laura olisi saanut katsoa siitä, mutta hän

oli päättänyt katsoa sitä vanhemmiltaan salaa.

Ohjelma kertoi opiskelijaporukasta, joka asutti omako-

titalon yläkertaa. Alakerrassa asui talon omistava perhe,

ja opiskelijat olivat vuokranneet yläkerran. Tällöin Lau-

ralla välähti.
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Laura odoti, että isä tuli kotiin ja sanoi: ”Hei! Vuokra-

taan meidän yläkerta opiskelijoille. He maksavat vuokraa,

ja vuokrarahoilla me voidaan maksaa yläkerran remontti.”

”Hmmm. . . ” isä sanoi. ”Tuossa oli perää. Pistetään

harkintaan.”

Laura sekoitti liisteriä yläkerrassa. Isä oli ottanut pankis-

ta lainan, ja lainarahoilla maksettiin yläkerran remontti.

Sinne otettaisiin opiskelijoita vuokralaisiksi, ja laina mak-

settaisiin takaisin vuokrarahoilla.

Liisterin hämmentäminen oli hauskaa. Isä nosteli val-

koisia tapetteja seinälle. Laurakin olisi halunnut tapetoi-

da, mutta isän mielestä hän oli liian nuori.

Työskennellessä tuli kuuma, ja isä käski Lauraa avaa-

maan ikkunan. Laura totteli. Sen jälkeen Laura näki, kuin-

ka ikkunasta virtasi ulos valkoista utua. Pitkän, pitkään

sitä virtasi. ”Siellä ne nyt menevät”, Laura ajatteli.
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Herra Luiro

12-vuotias Marika tuli kotiin. Äiti ja isä olivat juomassa

kahvia jonkun vieraan miehen kanssa. ”Tulepas, Marika,

katsomaan, mitä Amerikan-setä toi sinulle”, isä sanoi.

Amerikan-setä asui, noh, Amerikassa. Sen enempää

kukaan ei tuntunut hänestä tietävän. Jotain bisneksiä

hänellä siellä oli. Silloin tällöin hän kävi Suomessa hoi-

telemassa bisneksiään ja siinä sivussa pistäytyi jonkun su-

kulaisen luona kahvilla tuoden lapsille lahjoja.

Nelikko meni Marikan huoneeseen, ja siellä, matalan

hyllyn päällä, oli uusi akvaario. Akvaariossa oli kasveja

ja mustekala. Mustekala oli noin kymmenen senttiä pitkä,

harmaa, ja sen ilme oli jotenkin ihmismäinen.

”Kun näin Amerikan-sedän tuoneen sinulle tuon, mi-

nun olisi tehnyt mieli vetää koko hirviö vessanpöntöstä
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alas”, äiti sanoi Marikalle, ”mutta isäsi oli sitä mieltä, että

sinun olisi aika ottaa vastuuta lemmikistä.”

Marikaa mustekala kiehtoi. Sen lonkerot kiemurtelivat

kuin mitkäkin luirot, kun se uiskenteli akvaariossa edesta-

kaisin. ”Annan sille nimen”, Marika sanoi. ”Se on Herra

Luiro.” Marika sanoi vielä Amerikan-sedälle: ”Voi kiitos!

Se on ihana.”

”Mitä se syö?” isä kysyi Amerikan-sedältä.

”Sille riittää ruokalusikallinen raakaa jauhelihaa joka

aamu”, setä vastasi. ”Nauta-sika on parasta, kun siinä on

sekä naudan että sian ravinteet.”

”Mennääs takaisin kahvipöytään”, äiti sanoi.

Marika olisi halunnut jäädä katselemaan uutta lem-

mikkiään, mutta äiti pakotti hänet kahvipöytään.

”Millaista siellä, mikä se nyt olikaan, Arkhamin kau-

pungissa on?” isä kysyi.

”Kaunista”, Amerikan-setä vastasi. ”Uuden-Englannin

kevät on kaunis.”

”Englannin?” Marika kysyi. ”Etkö sinä asukaan Ame-

rikassa?”

”Kun eurooppalaisia muutti Amerikkaan, he nime-

sivät paikkoja vanhojen asuinpaikkojensa mukaan”, setä
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vastasi. ”Englantilaiset nimesivät tietyn osan Amerikasta

Uudeksi-Englanniksi.”

”Aha!” Marikalla välähti. ”Onko New York sitten ni-

metty jonkun Yorkin kaupungin mukaan? Newhän tarkoit-

taa uusi.”

”Juuri niin, York sijaitsee Pohjois-Englannissa”, setä

vastasi.

Seuraavana yönä Marika näki unta jostain mahtavasta ja

pelottavasta, joka nukkui meren pohjassa. Uni oli pelotta-

van todentuntuinen, ja herättyään Marikasta tuntui siltä,

että hän oli unessa kokenut jotain merkityksellistä, joka

oli heräämisen myötä unohtunut.

Herättyään Marika haki jääkaapista jauhelihaa ja lait-

toi ruokalusikallisen sitä akvaarioon. Sitten hän katseli,

kuinka Herra Luiro pyydysti jauhelihanmuruja lonkeroil-

laan ja työnsi niitä lonkeroiden keskellä olevaan suuhun.

Mustekalan lonkerot olivat kumman näppärät.

Oli sunnuntai, ja Marika alkoi etsiä netistä tietoa

mustekaloista. Ne olivat nettitietojen mukaan älykkäitä

eläimiksi, ja niiden lonkeroissa oli kehittynyt hermosto,

joka ohjasi lonkeroita itsenäisesti aivoista riippumatta.
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Mistään ei löytynyt sitä lajia, mitä Herra Luiro oli. Tämä

kummastutti Marikaa, ja hän ajatteli Herra Luiron olevan

jotain harvinaista lajia.

Seuravana kolmena yönä Marika näki unta mustekalois-

ta. Unessa valtavan mustekalan lonkerot kiemurtelivat jo-

tenkin uhkaavasti. Unet olivat todella pelottavia, mutta

herättyään Marika ei ihan tarkkaan muistanut, mikä unes-

sa oli ollut niin pelottavaa.

Marika mainitsi unista äidilleen.

”Hankkiudutaan sitten Herra Luirosta eroon, jos se ai-

heuttaa sinulle painajaisia”, äiti sanoi.

”Ei!” Marika kauhistui. ”Herra Luiro on ihana! Sitä ei

saa vetää vessanpöntöstä alas.”

”Voisihan sen päästää vapaaksi luontoon”, äiti sanoi.

”Ei!” Marika huusi. ”Se olisi sama kuin vetäisi sen

vessanpöntöstä alas. Netissä luki, että mustekalat eivät

pärjää Suomen luonnossa.”

”Annas olla, Kati”, isä sanoi äidille. ”Antaa Marikan

pitää Herra Luiro. Mites ois, Marika, jos yritettäisiin etsiä

tietoa Herra Luirosta englanninkielisiltä nettisivuilta?”

Marika ja isä katsoivat mustekaloista tietoa netistä
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englanniksi, mutta edelleenkään Herra Luiron lajista ei

löytynyt mitään tietoa. Minkäänlajiset mustekalat eivät

näyttäneet samalta kuin Herra Luiro.

Sen jälkeen Marika tuijotti pitkään Herra Luiron

uiskentelua akvaariossa. Se tuntui jahtaavan jotain pieniä

jauhelihanmurusia, jotka olivat aamulla jääneet siltä

huomaamatta. Illalla Marika teki akvaarion valon kylkeen

kyltin, jossa oli sydän ja teksti ”Herra Luiro” vaaleanpu-

naisella neontussilla.

Painajaiset mustekaloista jatkuivat joka yö. Itse asiassa

ne pahentuivat. Nyt Marika uneksi olevansa lonkeroiden

vanki ja heräsi lopulta hiestä märkänä. Äidilleen Marika

valehteli painajaisten loppuneen, ettei äiti saisi päähänsä

hankkiutua mustekalasta eroon.

Marika keksi tavan leikkiä Herra Luiron kanssa. Hän

painoi sormensa kiinni akvaarion lasiin, ja lasin toisella

puolen Herra Luiro painoi lonkeronsa imukupit kiinni la-

siin sormen kohdalle. Kun Marika liikutti sormeaan lasia

pitkin, Herra Luiron lonkero liikkui samaa rataa. Marika

ajatteli, että Herra Luiro piti hänestä.

Muutaman päivän päästä äiti sanoi Marikalle: ”Tuolle
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mustekalalle pitää tehdä jotain. Eilen kun siivosin huonet-

tasi, mustekala tuijotti minua koko ajan.”

”Ei!” Marika sanoi. ”Herra Luiro on ihana.”

Onneksi isä oli paikalla: ”Se on Marikan lemmikki, ja

Marika huolehtii siitä mallikelpoisesti. Mites ois, Marika,

jos ottaisit puhelimellasi valokuvan Herra Luirosta ja me-

nisit kuvan kanssa kirjastoon?”

”Miten niin?” Marika kysyi.

”Ehkä kirjastontädit tietäisivät kirjan, jossa kerrottai-

siin, mitä lajia se on”, isä sanoi. ”Netistä tietoa ei löytynyt,

mutta kokeillaan perinteisiä konsteja.”

”Joo!” Marika innostui.

”Mene ihan kaupunginkirjaston pääkirjastoon, siellä

on paremmat valikoimat kuin sivukirjastoissa”, isä sanoi.

Marika näytti kännykkäänsä. ”Onko teillä kirjaa, jossa

kerrottaisiin, mitä lajia tämä on?”

Kirjastontäti hätkähti. ”Mistä olet saanut tuon ku-

van?”

”Se on Herra Luiro”, Marika vastasi. ”Se on mun lem-

mikki.”

Kirjastontäti hätkähti uudelleen. ”Kyllähän meillä on
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kirja tuonlajisista. Se on kellarissa.”

Marika ja kirjastontäti menivät portaita kellarikerrok-

seen. Siellä oli teräsovi, jonka kirjastontäti avasi käyttäen

kolmea eri avainta. He astuivat sisään ja tulivat huonee-

seen, joka oli täynnä kirjoja.

”Täällä meillä on kirjat, jotka eivät sovi yleisön silmil-

le”, täti sanoi.

Täti poimi hyllystä ison, mustan kirjan.

”Tässä on kirja, jossa kerrotaan mustekalastasi”, täti

sanoi.

”Nerco. . . ” Marika tavasi kirjan nimeä. ”Necrono. . . ”

”Ehkä on parempi, ettet lue edes kirjan nimeä”, täti

sanoi. ”Tämä kirja ei todellakaan sovi lasten silmille.” Täti

laittoi kirjan takaisin hyllyyn.

”En voi kertoa sinulle kaikkea lemmikistäsi, koska se

ei ole lasten korville sopivaa kuultavaa, eikä edes kaikkien

aikuisten korville sopivaa”, täti jatkoi.

”Kerro edes jotain”, Marika sanoi. ”Tahdon tietää lisää

Herra Luirosta.”

”Sen voin kylläkin sanoa, että jos lemmikkisi oli-

si täysikasvuinen, koko ihmiskunta olisi vaarassa”, täti

sanoi. ”Niin voimakas olio se on. Onneksi sen kasvu
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täysikasvuiseksi kestää tuhat vuotta.”

Marika oli hämillään ja surullinen. Täti väitti, että

hänen kiltti ja mukava Herra Luironsa uhkasi ihan kaikkia

ihmisiä.

”Jos sen annettaisiin jatkaa kasvuaan, sille kasvaisi ih-

mismäinen ruumis”, täti jatkoi. ”Ja tuo mustekalaosuus

olisi sen pää.”

Marika ei tiennyt, uskoako tätä. Herra Luirohan oli

mustekala, ei ihminen.

”Ihan ihmiskunnan hyvoinvoinnin nimissä”, täti jatkoi.

”Anna lemmikkisi meille. Me tiedämme, mitä tehdä sille

niin, ettei se uhkaa ketään.”

Marika järkyttyi. Häntä vaadittiin luopumaan rakkaas-

ta Herra Luirosta.

”Ai olet kiintynyt siihen?” täti totesi. ”Kauanko lem-

mikki on ollut sinulla?”

”Viikon”, Marika vastasi.

”Ja oletko nähnyt tämän viikon aikana tavallista

enemmän painajaisia?” täti kysyi.

”Kyllä”, Marika vastasi. ”Joka yö.”

”Lemmikkisi aiheuttaa painajaisunet”, täti sanoi.

”Niinhän se äitikin väittää”, Marika vastasi.
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”Mutta tarkoitamme eri asioita”, täti sanoi. ”Äitisi

luulee sen aiheuttavan painajaisia kuten mikä tahansa pe-

lottava asia”, täti jatkoi. ”Todellisuudessa lemmikkisi tun-

keutuu öisin mieleesi ja syöttää sinne painajaiskuvia.”

Marika järkyttyi. Hänen kiltti ja rakas Herra Luironsa

oli rääkännyt häntä viimeisen viikon ajan joka yö!

”No, ota Herra Luiro sitten”, Marika sanoi pettyneenä.

Marika ja kirjastontäti lähtivät kirjastontädin autolla

heti hakemaan Herra Luiroa.

”Jos pelkästään äiti on kotona, hän luopuu Herra Lui-

rosta mielellään”, Marika sanoi autossa. ”Mutta mitä sa-

not isälle, jos hän on kotona?”

”Sanon vaikka, että lemmikkisi on myrkyllinen eikä so-

vi lapsille”, kirjastontäti sanoi. ”Isäsi ei kuitenkaan uskoisi

totuutta.”
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Medaljonki

11-vuotias Erik seisoskeli aamulla koulun pihalla muiden

luokan poikien kanssa. Erik oli nörtti, joka tykkäsi lukea

iltaisin historiaa. Muut luokan pojat pelasivat illat jalka-

palloa, mutta siitä huolimatta Erik oli hyväksytty poikien

joukossa.

Yhtäkkiä Markus tuli paikalle. Markus oli luokan ko-

vis, ja nyt hänellä oli jokin kumma kaulakoru kaulassa.

Metallisessa ketjussa roikkui soikea punainen kivi. ”Onko

sinusta tullut tyttö?” muut pojat naureskelivat Markuk-

selle. ”Tyttöjen kaulakoru kaulassa.”

Erik ei ollut sanonut mitään, mutta Markus tuli ja

tönäisi Erikiä. Tämä kummastutti Erikiä, koska häntä

ei ollut aiemmin tönitty. Muut pojat rähähtivät nau-

ramaan. ”Markus on kova jätkä”, he sanoivat ja heit-

49



tivät yläfemmoja Markuksen kanssa. Markus jatkoi Erikin

kiusaamista, ja muut pojat kannustivat häntä.

Päivän myöhemmillä välitunneilla Erik ei mennyt enää

pelaamaan muiden kanssa jalkapalloa, vaan seisoskeli Kal-

len, parhaan kaverinsa kanssa. Tästä huolimatta Markus

tuli tönimään Erikiä, ja kun Markus rääkkäsi Erikiä, muut

luokan pojat kerääntyivät ympärille kannustamaan Mar-

kusta.

Päivän viimeisellä välitunnilla Kalle sanoi Erikille:

”Muut luokan pojat puhuvat sinusta pahaa. He sano-

vat, että sinä olet ihan hölmö, ja että sinulla on tyhmät

housut.”

Erik ihmetteli. Omasta mielestään Erikillä oli ihan ta-

valliset farkut jalassa.

”Vaikka ihan tavalliset housut ne minusta on”, Kalle

sanoi. ”Pitäisiköhän sinun kertoa opelle kiusaamisesta?”

”Se vain pahentaisi kiusaamista”, Erik sanoi. ”Sen

jälkeen muut pojat alkaisivat pilkata, että olen kielikel-

lo.”

Pojat hylkäsivät suunnitelman kertoa opelle.

Illalla Erik luki aikuisten kirjaa toisesta maailmansodasta.
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Siinä kerrottiin käsitteestä dehumanisointi. Sodassa vas-

tustaja dehumanisoitiin. Se tarkoitti sitä, että vastusta-

jasta alettiin puhumaan ikään kuin tämä olisi vähemmän

kuin ihminen. Vastustajan huonoja puolia liioiteltiin, ja

alettiin ajatella, että vastustaja ansaitsikin tulla tapetuk-

si. Ihmistä ei ihminen pysty vahingoittamaan, mutta jos

toisesta ajattelee niin, että tämä on vähemmän kuin ih-

minen, toisen pystyy jopa tappamaan.

Erikillä välähti. ”Siksi luokan pojat puhuvat minusta

pahaa!” Erik ajatteli. ”He dehumanisoivat minut, että pys-

tyisivät naureskelemaan kannustavasti sille, että Markus

rääkkää minua.”

”Mutta miksi he haluavat töniä minua?” ajatus jatkui.

”Mikä muuttui, kun Markus alkoi kiusaamaan minua?”

Erikillä välähti taas: ”Kaulakoru!” Se oli vasta il-

mestynyt kuvaan kun kiusaaminen oli alkanut. Jotenkin

kaulakoru sai Markuksen kiusaamaan Erikiä.

Seuraavana aamuna oli liikuntatunti. Pelattiin sählyä.

Markus pyrki koko ajan taklailemaan Erikiä, vaikkei

voinutkaan ottaa Erikiä niin kovasti, että opettaja oli-

si puuttunut siihen. Muut pojat heittivät Markukselle
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hyväksyviä katseita.

Liikuntatunnin jälkeen opettaja pakotti pojat suih-

kuun, ja mennessän suihkuun Markus riisui kaulakorun-

sa. Erik tajusi tilaisuutensa tulleen. Hän suihkutteli no-

peasti, ja pukuhuoneessa hän pisti Markuksen kaulakorun

taskuunsa.

Kun Markus tuli suihkusta, hän huomasi kaulakorun

kadonneen. ”Erik on vienyt kaulakoruni!” hän huusi, ja

alkoi tönimään Erikiä.

”Lopeta töniminen”, muut luokan pojat sanoivat. ”Ei

Erik ole varmaan vienyt sitä. Sitä paitsi se koru oli ihan

tyttömäinen.”

Markus yritti jatkaa tönimistä, mutta muut luokan

pojat pakottivat Markuksen lopettamaan. Poikien välit

olivat nyt palautuneet normaaleiksi, ja Erik oli taas

hyväksytty porukkaan.

Kotona Erik tutki kaulakorua. Siinä oli punainen soikio

metallikehyksessä. Erik tajusi että korun sai auki. ”Se on

siis medaljonki”, Erik ajatteli. Korussa oli sisällä pape-

rilappu, jossa oli koristeellista vanhanaikaista kirjoitusta.

Kirjaimet olivat niin vanhanaikaisia, että Erik ei osannut
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lukea niitä.

Erik etsi netistä vanhanaikaisia kirjaimia, ja löysikin

sivun, jossa oli samanlaiset kirjaimet kuin paperilapussa,

ja niiden vieressä tavalliset kirjaimet. Erik sai tulkittua

paperilapun viestin.

”Kiusaa, niin olet suosittu”, paperilapussa luki.

Erik tajusi nyt, mitä oli tapahtunut. Kaulakoru teki

kiusaajasta suositun. Markus oli kiusannut Erikiä saadak-

seen suosiota luokan poikien keskuudessa, ja koru oli saa-

nut muut kannustamaan Markusta!

Hetken Erik ajatteli, että hän itse alkaisi käyttämään

kaulakorua. Nörttinä Erik oli fyysisesti heikompi kuin

muut luokan pojat, joten heitä hän ei pystyisi tönimään,

mutta Kalle oli vielä heikompi kuin Erik. Kallea hän pys-

tyisi kiusaamaan.

”Ei. . . ” Erik päätti. ”Minulle riittää se, että Kalle on

paras ystäväni, ja muut luokan pojat hyväksyvät minut.”

Erik pisti kaulakorun paperilappuineen kirjoi-

tuspöytänsä alimman laatikon perälle.
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Kakkapöksy

9-vuotias Sauli oli muiden lasten kanssa vanhan talon rau-

nioissa leikkimässä hippaa. Sauli oli äitinsä kanssa mökillä,

mutta alueella oli monia kesämökkejä vierekkäin, ja niiden

lapset kokoontuivat mökkien lähistöllä sijaitsevan vanhan

talon raunioihin. Noidan talon raunioiksi niitä sanottiin.

Puhuttiin, että 150 vuotta sitten talossa oli asunut noita.

Sauli juoksi hippaa pakoon raunioista ulos. Katriina,

hippa, ajoi häntä takaa. Yhtäkkiä Sauli tunsi, että hänellä

oli jotain kosteaa housussa. Sauli tajusi: Hänelle oli tullut

kakat housuun!

”Hyi, mikä täällä haisee?” Katriina kysyi.

”En tiedä”, Sauli vastasi. Hän ei halunnut myöntää

totuutta.

”Se haju tulee sinusta”, Katriina sanoi. ”Sä kakit
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housuusi!”

Muut lapset tulivat ulos seuraamaan tilannetta.

”Sauli kakkasi housuunsa”, Katriina sanoi. ”Se on kak-

kapöksy!”

”Kakkapöksy!” muut lapset lällättelivät. Yksi lapsista

sanoi jopa sellaisen ruman p:llä alkavan sanan, jota emme

toista tässä, koska aiheestaan huolimatta tämä on varsin

siisti tarina.

Itkien Sauli meni kesämökilleen vaihtamaan vaatteita.

Äiti epäili Saulin olevan sairas, eihän nyt ison pojan

pitäisi kakkia housuunsa, eikä päästänyt Saulia enää ulos

sinä päivänä.

Seuraavana päivänä sama toistui. Sauli juoksi raunioista

ulos hippaa pakoon ja hänellä tuli taas kakat housuun.

Ilkkumiset ja vaatteidenvaihtokin toistuivat.

Kolmantena päivänä Sauli meni taas raunioihin.

”Kakkapöksy!” Katriina sanoi Saulille heti kun Sauli

saapui raunioihin. ”Me ei oteta kakkapöksyä peliin. Mene

kotiin.”

Muut lapset tukivat Katriinaa, ja itku kurkussa Sauli

palasi kesämökilleen.
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”Muut ei ota mua leikkiin”, Sauli sanoi mökillä äidille.

”Älähän nyt itke”, äiti sanoi. ”Ehkä on parempikin,

ettet mene raunioihin, jos siellä on niin jännittävää, että

tulee kakat housuun.”

Illalla Pasi, eräs lapsista, saapui Saulin luo.

”En aamulla halunnut puolustaa sinua, ettei minua sa-

nottaisi kakkapöksyn kätyriksi”, Pasi sanoi, ”mutta voin

käydä luonasi leikkimässä.”

Sauli vähän kummaksui, että mikä tämä tällainen ka-

veri oli, joka ei puolustanut häntä muiden nähden, muttei

Sauli yksinkään halunnut olla. Niinpä Sauli kutsui Pasin

sisään.

”Noitatalossa on varmaan taikaa”, Pasi sanoi.

Saulia kakkiminen nolotti yhä, ja hän oli valmis taker-

tumaan mihin tahansa selitykseen. ”Ja noita saa lapset

kakkimaan housuunsa”, hän sanoi.

”Niin sen pitää mennä”, Pasi sanoi. ”Löytyisiköhän

netistä jotain tietoa siitä noitatalosta?

Sauli ja Pasi olivat liian pieniä etsimään tietoa netistä,

joten Saulin äiti pyydettiin avuksi. ”Muistaakseni kunnan

kotisivulla oli jotain tietoa siitä noidasta”, äiti sanoi.
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Äiti löysikin tietoa noitatalosta. Siinä asunut noita,

Kalmeri, oli ollut mies. 150 vuotta sitten oli ollut mies-

puolisiakin noitia. Lisäksi äiti löysi netistä kartan siitä,

millainen noidan kotipiiri oli ollut.

”Tuossa oli noidan talo”, äiti näytti kartasta. ”Ja tuos-

sa oli noidan huussi.”

”Mikä on huussi?” Pasi kysyi.

”Se on sellainen ulkovessa”, Sauli vastasi. ”Meillä on

täällä mökillä sellainen.”

”Hetkinen!” Pasi sanoi. ”Tuo huussin kohtahan on se,

missä sinä...”

Sauli tajusi. ”Niinpä onkin...”

”Mitä te kuiskitte?” äiti kysyi.

”Ei mitään”, pojat vastasivat.

Kun äiti oli lähtenyt laittamaan ruokaa, pojat jatkoi-

vat keskustelua.

”Aina kun sulta tuli kakat housuun, olit juuri siinä

kohti, missä noidan vessa oli aikanaan sijainnut”, Pasi sa-

noi.

”Joo”, Sauli vastasi. ”Mähän voin käydä raunioissa,

kunhan vain vältän sitä yhtä kohtaa.”

”En kylläkään usko, että muut lapset ottaa sua enää
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peliin”, Pasi sanoi. ”Mutta miksi se huussinpaikka ei vai-

kuta muihin kuin suhun?”

”En tiedä”, Sauli vastasi.

Tilanne jatkuikin samanlaisena. Saulia ei otettu mu-

kaan rauniohippaan, ja Pasi jakoi aikansa rauniohipan ja

Saulin kanssa.

Sitten Saulin isä pääsi lomalle ja tuli mökille äidin ja Sau-

lin seuraksi.

”Mitäs olet puuhaillut?” isä kysyi Saulilta.

”Olen leikkinyt hippaa noitatalon raunioissa”, Sauli

vastasi. ”Ja sit yhen Pasin kanssa.” Kakkaamista Sauli

ei halunnut isälleen mainita.

”Se noitahan oli itse asiassa sinun isoisoisoisosetäsi”,

isä vastasi.

”Voiko noidan taiat vaikuttaa helpommin noidan su-

kulaisiin kuin muihin?” Sauli kysyi innostuen.

”Ei noitien taiat oikeasti tehoa”, isä vastasi. ”Noidat

vain kuvittelee olevansa noitia, ja jotkut ihmiset sitten

uskovat heitä.”

Aikuiset eivät ehkä uskoneet taikuuteen, mutta Sauli

tiesi, että noidan huussinpaikassa oli edelleen taikaa. Sauli
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epäili, että se vaikutti juuri häneen eikä muihin siksi, että

hän oli noidalle sukua.

Illalla Pasi tuli käymään, ja Sauli kertoi Pasille olevan-

sa sukua noidalle.

”Onpa jännittävää”, Pasi sanoi. ”Mulla on noidan

sukulainen kaverina. Odotas, kun kerron tämän muille

lapsille. Pääset varmasti taas leikkiin mukaan.”

Sauli juoksi Katriinaa pakoon ulos raunioista. Katriina oli

hippa. Yhtäkkiä Sauli teki oudon käännöksen, ja Katriina

sai hänet kiinni. Huussin kohta oli ollut pakko kiertää. Oli

parempi olla hippa kuin kakkapöksy.
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Äreäkäävän nettiopisto

11-vuotias Emmi oli kotonaan, kun ovikello soi. Emmi

ajatteli, että siellä varmaan oli Kaisa.

Kaisa oli Emmin bestis. Heillä oli paljon yhteistä. He

olivat samalla luokalla. Kumpikin fanitti Harry Potter -

kirjoja ja oli hyvä äidinkielessä. Kumpikin myös inho-

si matematiikkaa ja sai siitä huonoja arvosanoja. Emmi

muisti, kuinka hän ja Kaisa olivat katsoneet toisiaan ja

pyöritelleet silmiään, kun ope oli matematiikan tunnil-

la sanonut: ”Matematiikkaa tarvitsee kaikilla aloilla. Jat-

kattepa peruskoulun jälkeen opintojanne kuinka tahan-

sa, käytännössä kaikissa jatko-opinnoissa on matematii-

kan kurssi.”

Emmi avasi, ja Kaisa tuli sisään. Kaisa oli jostain

syystä innoissaan. Emmin huoneessa Kaisa sanoi: ”Löysin
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netistä Äreäkäävän nettiopiston. Siellä opetetaan taikuut-

ta. Siellä voi suorittaa erilaisia taikuuskursseja netin kaut-

ta, ja kuka tahansa voi liittyä sinne.”

”Älä höpsi”, Emmi sanoi. ”Ei taikuus toimi oikeasti.

Taikuus toimii vain tarinoissa.”

”Kyllä Äreäkäävän taikuus toimii”, Kaisa sanoi. ”Lii-

tyin jo sinne.”

”Sinua huijataan”, Emmi sanoi. ”Etkö näe, kuinka

he opiston nimessäkin kopioivat Harry Potteria pikkuisen

muutellen. Harry Potterissa on Tylypahkan koulu.”

”Kyllä Äreäkäävässä opetetaan ihan toimivaa taikuut-

ta”, Kaisa sanoi. ”He vain Harry Potter -viittauksilla hou-

kuttelevat opiskelijoita. Sain jo liittymislahjana pienen

loitsun.”

Kaisa napsautti sormiaan, ja hänen kämmenestään

nousi pieni tulenliekki. Kaisa puhalsi tulenliekin sammuk-

siin.

”No näytä sitä nettisivua sitten”, Emmi sanoi.

Kaisa avasi Emmin tietokoneen ja kirjoitti selaimeen

osoitteen, jota emme toista tässä, ettei kenellekään luki-

joista heräisi houkutusta liittyä Äreäkäävän nettiopistoon.

Sivulla luki ”ÄREÄKÄÄVÄN NETTIOPISTO. Opi
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taikuutta netin välityksellä.” Seuraavaksi oli ”LIITY”-

nappi, ja sivun alalaidassa luki punaisella, vilkkuvalla

tekstillä: ”Varoitus! Jos reputat yhdenkin kurssin, sinut

erotetaan opistosta ja päällesi langetetaan kirous.”

”Eikö tuo ole vaarallista?” Emmi kysyi. ”Jos vahingos-

sa reputtaa kurssin, saa päälleen kirouksen.”

”Ei vaan pidä reputtaa”, Kaisa sanoi. ”Pitää vain opis-

kella tunnollisesti. Ajattele nyt, me kaksi yhdessä oppi-

massa taikuutta.”

”En kyllä uskalla liittyä”, Emmi sanoi.

Tytöille tuli riitaa. Kumpikin pystyi kannassaan.

Kaisa oli liittynyt opistoon ja tahtoi Emminkin liittyvän.

Emmi puolestaan ei uskaltanut liittyä. Lopulta Kaisa

poistui vihaisena Emmin luota.

Seuraavana päivänä välitunnilla Emmi näki Kaisan

räpläävän kännykkäänsä.

”Mitä teet?” Emmi kysyi.

”Olen Äreäkäävän oppilaiden chatissa”, Kaisa vastasi.

”Onko se kivaa?” Emmi kysyi.

”Mene pois”, Kaisa vastasi. ”Minulla ei ole aikaa ju-

tella pölvien kanssa.”
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”Minkä ihmeen pölvien?” Emmi ihmetteli.

”Pölvä on ihminen, joka ei osaa taikuutta”, Kaisa sa-

noi.

Emmi ajatteli, että tuossakin opisto kopioi Harry Pot-

teria. Pölvä oli samalla logiikalla muodostettu sana kuin

jästi. Pölvästi ja jästipää. Tyttöjen välit olivat kuitenkin

poikki, ja Emmi poistui Kaisan luota.

Tämän jälkeen Kaisa viettikin kaikki välitunnit ja

vapaa-aikansa joko suorittaen Äreäkäävän kursseja puheli-

mellaan tai vaihtoehtoisesti Äreäkäävän oppilaiden chatis-

sa. Emmi puolestaan löysi uusia kavereita. Sellaisia, jotka

välitunnilla menivät salaa nurkan taakse polttamaan tu-

pakkaa. Emmikin kokeili tupakkaa, mutta se yskitti häntä

niin paljon, että hän päätti, ettei tupakka sovi hänelle.

Parin viikon päästä Kaisan taikavoimat olivat kasva-

neet, ja Emmistä näytti siltä, että Kaisa käytti taikavoi-

miaan lähinnä opettajien kiusaamiseen, sen tavallisen ala-

koulun, ei Äreäkäävän. Kerran kaikki opettajat juoksivat

hädissään ulos opettajainhuoneesta, ja Kaisa kehusteli kai-

kille taikoneensa opettajien kahvin sokerin suolaksi.

Toisen kerran englanninopettajan englanninkieliset

lauseet muuttuivat kontinkielisiksi. ”Komatäntti onkontti
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konakyntti”, opettaja sanoi. Kolmannen kerran enkeli

ilmestyi uskonnontunnilla ja sanoi, että Raamatun ope-

tukset on peruttu.

Eräänä aamuna koulussa kiersi huhu, että Kaisalla on jo-

ku tarttuva tauti, ja että hänen lähellään ei kannata olla.

Ennen koulupäivän alkua Kaisa istuikin yksin penkillä, ja

Emmi meni hänen luokseen.

Kaisan kasvot olivat mustien näppylöiden peitossa.

”Reputin Taikaulottuvuuden geometriaa -kurssin”, Kaisa

sanoi Emmille.

”Mites sinä silleen?” Emmi kysyi.

”Se oli ihan tyhmä kurssi”, Kaisa sanoi. ”Ei siellä edes

opittu yhtään loitsua, siellä piti vain laskea. Se oli teoria-

kurssi.”

”Erotettiinko sinut Äreäkäävästä?” Emmi kysyi.

”Joo”, Kaisa vastasi, ”ja päälleni langetettiin kirous.

Minusta tulee aikaa myöten yhä rumempi ja rumempi.

Nämä näppylät ovat vain alkua.”

”Eikö kirousta voi kumota?” Emmi kysyi.

”Ennen kuin käyttäjätunnukseni peruttiin, ehdin ko-

pioida itselleni kumousloitsun Äreäkäävän loitsutietokan-
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nasta”, Kaisa sanoi.

”Mikset ole tehnyt kumousloitsua?” Emmi kysyi.

”Sen tekemiseen tarvitaan kaksi ihmistä”, Kaisa sa-

noi. ”Ja kun olen tämän näköinen, kukaan ei tahdo olla

lähelläni. Sinäkin varmaan vihaat minua.”

”Enkä vihaa”, Emmi sanoi. ”Tahdon olla taas bestik-

sesi. Tehdään loitsu yhdessä, jos tällainen pölvä kelpaa.”

Emmi ja Kaisa kulkivat koulupäivän jälkeen Kaisan luok-

se. He olivat taas bestiksiä. He olivat menossa tekemään

kirouksen kumousloitsua. Sillä oli kiire, koska Kaisalle oli

jo kasvamassa koukkunenä ja pitkä leuka.

Kaisan luona Kaisa alkoi lukea loitsun ohjeita: ”Sei-

somme vastakkain. Ensin taputamme molemmat kerran

tavallisesti, sen jälkeen minun vasen käteni taputtaa si-

nun oikeaa kättäsi, sen jälkeen kaksi tavallista taputus-

ta, sen jälkeen minun oikea käteni taputtaa sinun vasenta

kättäsi. . . ”

Kaisa lopetti: ”Samalla luemme yhdessä tällaista lo-

rua.”

Emmi ajatteli, että tämähän oli kuin ne leikit, joita

hän ja Kaisa olivat leikkineet ekaluokalla.
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Tytöt taputtivat ja lukivat samalla lorua:

”Kumoo, kumoo,

rumennusloitsu

Kumoo, kumoo

että tyttö taas kaunis ois

Kumoo, kumoo

Ettei kukaan halveksois

Kumoo, kumoo

vaan”

Kun loru oli valmis, huoneen keskelle ilmestyi ovi.

”Tuo ovi vie huoneeseen, jossa on vipu”, Kaisa sanoi.

”Vivusta kirouksen voi pistää off-asentoon.”

Kaisa jatkoi: ”Minä menen sinne, sinun ei tarvitse. Sinä

voit pysyä täällä.”

”Ei”, Emmi sanoi. ”Minä olen sinun bestiksesi. Minä

tulen sinne minne sinäkin.”

Tytöt avasivat oven ja astuivat taikahuoneeseen.

Huone oli muuten tyhjä, mutta siellä oli suuri vipu
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väännettynä on-asentoon. Mutta voi! Vipu oli niin kor-

kealla, ettei kumpikaan tytöistä ylttänyt siihen. He yrit-

tivät hyppäämälläkin, mutta silloinkin vipu oli juuri ja

juuri ulottumattomissa.

”Jos tällainen pölvä saa ehdottaa, niin mennään ha-

kemaan tuoli sinun huoneestasi”, Emmi sanoi. ”Se avulla

yllämme.”

”Ei se toimi”, Kaisa sanoi. ”Jos täältä poistuu, tänne

ei voi palata.”

Tytöt pähkäilivät aikansa, ja sitten Emmi keksi:

”Minä asetun kyykkyyn vivun alle, ja sinä voit nousta

olkapäilleni.”

Näin tehtiinkin, ja Kaisa yletti vääntämään vipua.

Kun vipua oli väännetty, Emmi ja Kaisa huomasivat

olevansa Kaisan huoneessa, ja Kaisan kasvot olivat palau-

tuneet tavallisiksi.

”Kiitos, bestis”, Kaisa sanoi. ”Kirous on kumot-

tu. Minulla on yhä ne taikavoimat, jotka ehdin oppia

Äreäkäävässä. Kiitokseksi sinulle voin taikoa J.K. Rowlin-

gin omistuskirjoitukset kaikkiin Harry Potter -kirjoihisi.”

”Pliis, ei enää oikeita taikoja”, Emmi sanoi. ”Tästedes

taiat saavat pysyä kirjojen kansien välissä.”
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”Kirjojen kansien välissä tuo loitsu pysyisikin”, Kaisa

sanoi ilkikurinen ilme kasvoillaan.

”Kyllä sinä tiedät, mitä tarkoitan”, Emmi vastasi.

Ja sen Kaisa todentotta tiesikin!
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Boa

”Pelataan isän petankkipalloilla”, 10-vuotias Justus sanoi.

”Joo!” 5-vuotias Kaius vastasi.

Itse asiassa Justusta ja Kaiusta oli ankarasti kielletty

koskemasta isän petankkipalloihin, koska ne olivat kallii-

ta. Virallisia kilpailupalloja, niinkuin isä sanoi. Isä ja äiti

olivat kuitenkin lähteneet konserttiin, joten he eivät ol-

leet näkemässä. Ensimmäistä kertaa Justus oli muutaman

tunnin vastuussa Kaiuksesta.

Pojat ottivat petankkipallot kaapista ja menivät pihal-

le. ”Tuolla Kuopassa muuten asuu käärme”, Justus sanoi.

Kuoppa oli laitettua pihaa reunustava alue, joka oli kas-

villisuuden peitossa. Se oli laitettua pihaa alempana, jo-

ten sitä kutsuttiin Kuopaksi. Kuopan toisella puolen oli

hiekkatie.

69



”Hui!” Kaius sanoi Justuksen käärmejutulle. ”Ei kai.

Onko Suomessa muka käärmeitä?”

”Joo on Suomessa”, Justus sanoi. ”Kuopassakin on! Se

on ainakin kymmenen metriä pitkä boakäärme.”

Kaius oli kauhuissaan.

Justus jatkoi: ”Se on kuristajakäärme. Jos ihminen

menee Kuoppaan, se käärme kietoutuu ihmisen kaulan

ympäri ja kuristaa ihmisen kuoliaaksi. Näin se kiemur-

telee.”

Justus näytti käärmeen kiemurtelua käsillään, ja Kai-

us oli jo peloissaan lähdössä sisälle. Justus naureskeli mie-

lessään, kuinka helppoa Kaiusta oli huijata.

”Pihalla voi kuitenkin olla”, Justus sanoi. ”Se käärme

ei tule pois Kuopasta.”

Kaius päätti pysyä pihalla, mutta heitti kuitenkin pe-

lokkaita katseita Kuoppaan.

Petankkipeli alkoi. Pojat heittelivät palloja. Justus

pystyi sihtaamaan sen verran kun petankkipalloja nyt nur-

mikolla pystyi sihtaamaan. (Lukijalle kerrottakoon, että

petankkia on parempi pelata hiekalla kuin nurmikoilla.)

Kaiukselta sen sijaan pallot lentelivät miten sattuu. Me-

tallipallot olivat liian raskaita viisivuotiaalle.
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Sitten Kaiuksen heittämä pallo vieri Kuoppaan.

”Minä käyn hakemassa sen”, Justus sanoi.

”Mut siellä on se käärme”, Kaius varoitti.

”Kyllä isoveljet voi mennä sinne”, Justus sanoi ja alkoi

laskeutua kuopan reunaa.

Kaius katseli kauhuissaan.

Väistellen nokkosia Justus etsi palloa kasvillisuuden

seasta, kun hän näki jotain liiketta heinikossa. Justus

ajatteli, että siellä oli rotta, ja jatkoi etsimistä. Yhtäkkiä

Justus tajusi tuijottavansa silmästä silmään valtavaa

käärmettä.

Justus panikoi ja alkoi kiivetä kuopan reunaa ylös,

mutta hänen kenkänsä lipsuivat. Käärme oli hänen taka-

naan. Justus kiersi käärmeen ja alkoi juosta kasvillisuuden

läpi kohti hiekkatietä. Hänestä tuntui, että käärme seura-

si häntä, ja kasvillisuus hidasti hänen kulkuaan. Kengät

lipsuivat ja nokkoset polttelivat. Vihdoin Justus saavutti

hiekkatien. ”Huh! Onneksi se käärme ei pääse Kuopasta

pois”, hän ajatteli. Hiekkatien ja pihan välissä oli myös

portaat, ja Justus kiipesi niitä Kaiuksen luo.

Ajatukset risteilivät Justuksen päässä. Ei Kuopassa oi-

keasti pitänyt olla käärmettä. Hän oli vain pelotellut pik-
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kuveljeään. Enemmän kuin käärme, häntä harmitti kui-

tenkin isän petankkipallon häviäminen. Hänellä ei ollut ol-

lut lupaa pelata palloilla, ja isä olisi vihainen hänelle. Vaik-

ka Kaius oli tehnyt ratkaisevan heiton, Justus oli vastuus-

sa Kaiuksesta. Ja käärmeen takia palloa ei voisi mennä

etsimään.

Justus ajatteli kuumeisesti. Sitten hän keksi: Siilithän

syövät käärmeitä.

”Kohta tulee siili ja syö sen käärmeen”, Justus sanoi

Kaiukselle.

”Siilit on pieniä”, Kaius sanoi. ”Ei siili pysty kymmen-

metristä käärmettä syömään.”

”Se onkin kaksi metriä pitkä ja metrin korkea siili”,

Justus sanoi.

”Ei niin suuria siilejä ole”, Kaius sanoi.

”On niitä yksi”, Justus sanoi. ”Siksi se ei olekaan vielä

ehtinyt käydä meidän käärmettä syömässä. Sillä siilillä on

aikataulu.”

”Milloin se tulee?” Kaius kysyi.

”Kolmen minuutin päästä”, Justus vastasi.

Kaius oli edellisellä viikolla saanut lahjaksi rannekel-

lon, ja hän ryhtyi katsomaan siitä kolmea minuuttia.
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”Minuutti mennyt!”

”Kaksi minuuttia mennyt!”

Kun aika oli kulunut, Kaius katsoi Kuoppaan ja sanoi:

”Hei, tuolla se siili on!”

Justus katsoi kanssa, ja kasvillisuuden seasta toden-

totta näkyi metrin korkean siilin piikit.

Isä oli lähdössä petankkia pelaamaan. Petankkipallot oli-

vat isän silmäterä, ja hän tarkisti, että kaikki pallot oli-

vat tallella. Kyllä, siellä ne olivat. Justus katsoi myhäillen

isän lähtöä. Hän oli saanut palautettua pallot juuri ennen

kuin vanhemmat olivat saapuneet konsertista. Tietäisipä

isä, millaisen seikkailun yksi palloista oli käynyt läpi.
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Lasten Manaaja

Joe oli tuhma poika. Kun hänen vanhempansa illalla sanoi-

vat, että Joen pitää harjata hampaansa, Joe sanoi: ”Joo,

joo”. Siitä huolimatta hän vain jatkoi videopelin pelaa-

mista. Kun vanhemmat käskivät uudestaan, Joe vastasi

taas ”Joo, joo” ja jatkoi pelaamista. Vasta viidennellä tai

kuudennella kerralla Joe uskoi.

Kun Joen äiti sanoi, että Joen pitää lopettaa leikki-

minen ja tulla auttamaan äitiä kotitöissä, Joe heittäytyi

selälleen lattialle ja alkoi huutamaan, että hän haluaa leik-

kiä. Muihin vanhempien käskyihin hän yleensä vastasi:

”Miks mun muka pitäs tehdä niin?” Joe olikin usein ares-

tissa.

Oikeastaan Joe olisi halunnut olla kiltti. Hän ei olisi

halunnut, että hänen vanhampansa olivat vihaisia hänelle,

74



eikä hän olisi halunnut olla jatkuvasti arestissa. Joe ei

kuitenkaan pystynyt olemaan kiltti, koska hänen sisällään

asui demoni.

Demonit ovat pahoja, näkymättömiä henkiolentoja,

vähän kuin aaveita tai mörköjä. Ne muuttavat ihmis-

ten sisään ja saavat ihmiset tekemään kaikkea tuhmaa.

Joen vanhemmat olivat surullisia ja ymmällään Joen

käytöksen takia. He eivät olleet kuulleet demoneista

eivätkä ymmärtäneet, mikä Joea vaivasi. Demonit osaavat

salata itsensä, joten Joe ei itsekään tiennyt demonista.

Joen naapuriin oli muuttanut uusi setä. Kun Joen van-

hemmat kertoivat sedälle Joen käytöksestä, setä sanoi,

että hän osaa auttaa. Setä oli nimittäin manaaja. Ma-

naajat ovat pappeja, jotka tietävät demoneista ja osaavat

häätää niitä.

Setä sitoi Joen köysillä sänkyyn. Sitten hän otti Raa-

mattunsa, puki ylleen papinkaapunsa ja huusi demonille:

”Jeesuksen nimeen käsken sinua!” Demoneja karkoitetaan

sanomalla demonille näin.

Demoni oli kuitenkin sitkeä, ja se sai Joen huutamaan:

”Jeesus syö kakkaa!” Demonit saavat tosiaan pienet pojat

huutamaan näin tuhmia asioita.
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Setä ei luovuttanut, vaan huusi ankarammin: ”Jeesuk-

sen nimeen käsken sinua!”

Demoni kamppaili vastaan ja sai Joen sängyn leiju-

maan ilmassa. Demonin pauloissa Joe huusi: ”Jeesus syö

kakkaa!”

Setä huusi vielä ankarammin: ”Jeesuksen nimeen

käsken sinua!”

Demoni sai Joen pään pyörimään ympäri, ja demonin

pauloissa Joe huusi: ”Jeesus syö kakkaa!”

Näin jatkettiin. Yhä uudestaan setä huusi ”Jeesuksen

nimeen käsken sinua!” ja yhä uudestaan Joe vastasi ”Jee-

sus syö kakkaa!”

Lopulta sedän käsky tepsi. Joen rinnasta suihkusi tu-

livana ylös taivaaseen, ja demoni poistui sen mukana. De-

monin poistuttua oli taas aivan tavallista.

Kun demoni oli poistunut, Joesta tuli kiltti poika. Hän

totteli aina vanhempiaan kuuliaisesti ja muisti joka aamu

kammata tukkansa siististi. Joe alkoi myös käydä joka sun-

nuntai kirkossa kiitoksena Jeesukselle siitä, että Jeesuksen

avulla hän oli päässyt eroon demonista.
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Viimeinen leikki

”Nyt sä lähdet tästä pelistä pois.” Sormi osoitti Jarkkoon.

Oltiin alkamassa pihalla piilosta, ja Jarkko olisi etsijä.

Viime hetkellä Anni juoksi vielä kulman takaa:

”Pääseekö peliin?”

”Joo, just kerkisit”, Jarkko sanoi. ”Me ollaan piilosta,

ja mä olen etsijä.”

Pihan sääntöjen mukaan Annin olisi pitänyt uutena

leikkijänä jäädä etsijäksi, mutta Jarkko taisi olla vähän

pihkassa Anniin.

Jarkko laski sataan, ja muut lapset juoksivat piiloihin.

Sitten Jarkko alkoi etsimään.

”Heikki löydetty!”

”Kaisa löydetty!”

”Markus löydetty!”
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Jarkko löysi muut lapset nopeasti, mutta Annia ei

löytynyt. Anni olikin pihan mestaripiiloutuja. Kerran hän

oli ahtautunut roskapönttöön, eikä kukaan osannut kat-

soa sieltä. Hänen vaatteensa olivat haiseet leikin jälkeen.

Toisen kerran hän oli kiivennyt autotallin katolle ja nau-

reskellut sieltä etsijälle.

Lopulta kaikki lapset päättivät auttaa Jarkkoa

löytämään Annin. Katsottiin autotallin katto, ros-

kapöntöt, kaikki marjapuskat, pensasaita, ja niin edelleen.

Jopa naapurin piha koluttiin läpi, vaikkei sinne pihan pii-

lossääntöjen mukaan saanutkaan piiloutua. Annia ei vain

löytynyt.

Sitten Annin äiti huusi kaikki lapset kokoon. ”Kuul-

kaa, mulla olisi huonoja uutisia”, Annin äiti sanoi itke-

neen näköisenä. ”Anni käveli eilen varomattomasti päin

punaisia. Auto ajoi hänen päälleen ja hän joutui sairaa-

laan. Tunti sitten sairaalasta soitettiin, että Anni on kuol-

lut.”

Niin. Kyllähän haamu pystyi halutessaan pysymään

näkymättömissä. Jostain kuului Annin hihitys.
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Isä

8-vuotias Jarmo kömpi aamupalalle. Äiti ja isä olivat jo

juomassa kahvia.

”Osaat jo hillitä itsesi aika hyvin”, äiti sanoi isälle.

”Mutta etkö voisi opetella hillitsemään itsesi vielä parem-

min?”

Isä oli taas ollut yön lähiön kaduilla murisemassa ja

ulvomassa.

”Yritän parhaani”, isä sanoi, ”mutta suden luonto

vetää puoleensa.”

Jarmoa koulupäivä pelotti. Luokkakaverit taas pirui-

lisivat Jarmolle isästä. Jarmo kuitenkin ymmärsi, ettei

asialle voisi mitään. Isä nyt oli sellainen. Isä kyllä hävetti

Jarmoa. Miksei Jarmolla voinut olla tavallista isää niin-

kuin useimmilla muilla?
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Jarmo oli arvannut oikein. Koulussa luokan pojat esit-

tivät Jarmolle isän murinaa ja ulvomista.

”Tämmöinen sun isä on”, he sanoivat Jarmolle muris-

tuaan.

Jarmoa hävetti. Yksi luokkakaveri jopa näytti Jarmol-

le, kuinka isä haroi käsiensä kynsillä ilmaa ulvoessaan ka-

dulla.

Tämä oli edessä joka kuukausi. Jarmon isä oli ni-

mittäin ihmissusi. Täysikuun öinä hän sai suden piirteitä.

Hänelle kasvoi kuono, pitkät kynnet ja enemmän karvo-

ja, ja hän juoksi yön kaduilla ulvomassa ja murisemassa

haroen käsiensä pitkillä kynsillä tyhjää. Aamulla hän taas

muuttui tutuksi, tavalliseksi isäksi.

Opettaja oli yrittänyt sanoa luokkatovereille, ettei

Jarmo voinut mitään isälleen, mutta ei se auttanut.

Täydenkuun jälkeisenä koulupäivänä Jarmo sai häpeillen

katsella luokkakavereiden imitaatioita hänen isästään.

Kun Jarmo oli tullut koulusta kotiin, hän sanoi

äidilleen: ”Eikö isälle voisi tehdä jotain? Kaverit kiusaa

mua koulussa isästä.”

”Kuule Jarmo”, äiti sanoi. ”Isä hillitsee itsensä ihmis-

sudeksi hirvittävän hyvin. Enää hän ei särje paikkoja tai

80



edes häiritse sinun yöuntasi. Monet ihmissudet vahingoit-

tavatkin muita ihmisiä, mutta isä ei ole yhtään sellainen.”

Jarmo muisti, kun isä oli ensimmäisiä kertoja

muuttunut ihmissudeksi. Jarmo oli silloin ollut kuusi-

vuotias ja saanut juuri hienon punaisen leikkipaloauton.

Täydenkuun yönä isä oli tullut riehumaan Jarmon huo-

neeseen ja heittänyt paloauton seinään. Sen jälkeen sillä

ei enää voinut leikkiä. Nykyisin isä meni ulos ulvomaan,

ja Jarmon pleikkakin sai olla rauhassa.

Parin viikon päästä Jarmo kuuli huhun koulussa. Lähiöön,

Pirunketotielle, oli muuttanut äijä, joka seuraavana

täydenkuun yönä aikoi ampua ihmissuden. Äijällä oli kuu-

lemma sitä varten hopealuotejakin. Ihmissuden voi ni-

mittäin tappaa vain ampumalla sitä hopealuodilla.

Jarmo järkyttyi. Kyllähän isä hävetti häntä, mutta

ei hän silti isän halunnut kuolevan. Kaikesta huolimat-

ta hän rakasti isäänsä kuten kuka tahansa poika rakasti

isäänsä. Luokkatoverit tuntuivat oikein nautiskelevan, kun

pääsivät pelottelemaan Jarmoa tämän isän kuolemalla.

Jarmo hautoi pari päivää pelkoa isän kuolemasta, kun-

nes hän päätti mennä puhumaan tappajaäijälle. Jarmo
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kertoisi, että isä oli hänelle kaikesta huolimatta rakas isä,

eikä tätä saisi tappaa.

Jarmo meni Pirunketotielle ja näki, että äijän talon

edessä oli mielenosoitus. ”Jätä Aimo rauhaan”, mieleno-

soittajien kyltit sanoivat. ”Aimoa ei saa tappaa.” Aimo oli

Jarmon isän nimi. Lähiön ihmiset olivat tulleet puolusta-

maan Jarmon isää.

Jarmo näki naapurin sedän tulevan tappajaäijän luota.

Naapurin setä sanoi megafoniin: ”Puhuin Karin kanssa ja

selitin, että Aimo ei ole kenellekään minkäänlainen uhka.

Kari lupasi jättää Aimon rauhaan.”

Yleisö hurrasi. Silloin Jarmo tajusi, että vaikka isä oli

kummajainen ja hänen omituisuuksista piruiltiin, lähiössä

isästä välitettiin sellaisena kuin tämä oli.
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Johdatus Taika=Oppiin

10-vuotias Mikael oli mummon vintillä. Oli sadepäivä,

ja Mikael oli kyllästynyt pelaamaan pleikallaan. Niinpä

mummo oli sanonut, että Mikael voisi käydä katsomassa

vintiltä, jos siellä olisi kiinnostavia kirjoja.

Mikael kömpi vintillä roinan seassa. Vanhoja kuvaput-

kitelkkareita, kirjoituskone, suksia, ja sen sellaista. Lopul-

ta kirjahylly löytyi. ”Nuori Heimopäällikkö”, ”Kainuun

sissit”, ”Pennsylvanian valloittajat”. Ikivanhoja poikien

seikkailuromaaneja oli vaikka kuinka. Mielenkiintoisin oli

kuitenkin vanha, ohut vihkonen, jonka nimi oli ”Johdatus

Taika=Oppiin”.

Mikael otti kirjat ja vihkosen mukaansa ja me-

ni huoneeseensa. Itse asiassa Mikael asui mummonsa

kanssa. Hänen vanhempansa olivat kuolleet auto-
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onnettomuudessa hänen ollessa pieni.

Iltapäivällä sade oli laantunut, ja Mikael oli ulkona

Auroran, Petterin ja Danielin kanssa. He olivat usein

neljästään.

”Ollaan armeijaa”, Mikael sanoi. ”Minä olen kenraali.”

”Joo”, muut vastasivat.

Armeijaa leikittiin niin, että lapset juoksivat luonnossa

jonossa, kenraali ensimmäisenä. Jos kenraali esimerkiksi

hyppäsi tietyltä kiveltä tai koski tiettyä oksaa, muiden piti

tehdä samoin.

Lapset kirmasivat metsässä, Mikaelin ollessa kenraali

kuten yleensä. Itse asiassa Mikael teki lapsiporukassa aina

päätökset, ja muut seurasivat.

Tämä kerta oli kuitenkin erilainen. ”Miks sä olet aina

kenraali?” Petteri kysyi Mikaelilta. ”Minäkin tahdon olla

joskus kenraali.”

Muut tukivat Petteriä, ja Mikael tunsi johtajana-

semansa uhatuksi. Niinpä Mikael sanoi: ”Ei olla enää

armeijaa. Mennään meidän pihalle tekemään taikoja.

Löysin aamulla vintiltä vanhan taikakirjan.”
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”Missäs silinteri ja taikasauva on?” Daniel kysyi Mikaelin

pihalla. ”Taikurilla pitää olla sellaiset.”

”Tämä ei ole sellaista taikuutta”, Mikael sanoi. ”Tässä

kirjassa on esimerkiksi varastusloitsu. Tehdään se ja

viedään mummolta tekohampaat suusta. Hän näyttää has-

sulta ilman niitä.”

Mikael alkoi lukea ohjetta, ja lapset piirsivät hiekkaan

monta metriä ison ympyrän ja sen sisään viisisakaraisen

tähden.

”Sitten täytyy lukea loitsu”, Mikael sanoi ja alkoi luke-

maan. ”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci

elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore mag-

na aliqua.”

”Sitten lerpa. . . lepracha. . . leprechaunin pitäisi ilmes-

tyä”, Mikael jatkoi.

Leprechaun ilmestyikin viisisakaraisen tähden keskelle.

Se näytti muuten tontulta, mutta sillä oli suipot korvat

sekä vihreät vaatteet ja hiippalakki.

”Varasta mun mummon tekarit”, Mikael sanoi.

”Enpä taida viitsiä”, leprechaun sanoi ja katosi.

Lapset ihmettelivät, mitä oli tapahtunut, ja Mikael jat-

koi vihkosen lukemista. ”Täällä sanotaan, että leprechaun
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saattaa joskus viedä jotain muuta kuin on pyydetty.”

Aurora, Daniel ja Petteri alkoivat puhumaan, kuinka

huono taika se oli ollut. Mikael tunsi johtajanasemansa

uhatuksi ja yritti kuumeisesti keksiä lapsille tekemistä.

”Mennään sisälle pelaamaan pleikkaa.”

”Missäs se pleikka on?” Petteri ihmetteli Mikaelin luona.

”Voi ei”, Mikael sanoi. ”Leprechaun vei sen.” Mikael oli

järkyttynyt. Pleikka oli hänelle rakas, hänen lempilelunsa.

Nyt hän ei pystyisi pelaamaan sillä. Johtaja ei kuitenkaan

voinut olla järkyttynyt, joten Mikael ei näyttänyt tunteita

ulospäin.

”Mites se saadaan takaisin?” Aurora sanoi.

Mikael luki taikavihkosta. ”Täällä sanotaan, että

leprechaun piilottaa saaliinsa lähistölle.” Mikael jatkoi:

”Nyt mä tiedän! Muodostetaan etsintäpartio. Minä olen

partion johtaja.”

”Mä haluan olla johtaja”, Aurora sanoi. ”Kyllä

tyttökin voi olla johtaja.”

”Ei kun mä olen johtaja!” Mikael ärähti. ”Mennään

katsomaan hiidenkirnulta. Se pleikka on varmasti siellä.”

Hiidenkirnu oli kilometrin päässä sijaitseva iso kuop-
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pa kalliossa. Tarinan mukaan jättiläiset olivat tehneet sen

muinaisina aikoina, ja paikalla oli mystinen maine.

Lapset kävelivät hiidenkirnulle, mutta pleikkaa ei ollut

siellä. ”Katsotaan seuraavaksi hirviluola”, Mikael sanoi.

Lapset kävelivät tunteja katsoen kaikki lähiseudun eri-

koiset paikat, mutta pleikkaa ei löytynyt.

Aurora sanoi lopulta: ”Mikaelin johdolla pleikkaa ei

löydy. Minä olen nyt etsintäpartion johtaja.”

Petteri ja Daniel tukivat Auroran vaatimusta, ja Mi-

kael joutui luopumaan johtajanpaikasta.

Aurora sanoi: ”Katsotaan Mikaelin vintiltä. Siellä on

kaikkea Mikaelin mummon sälää.”

Lapset kävelivät Mikaelin talolle ja menivät ullakolle.

Lapset kulkivat sälän seassa, mutta pleikkaa ei löytynyt.

Lopulta Mikael keksi katsoa kirjahyllystä, jossa oli nyt

tyhjää tilaa. Ja siellähän pleikka oli, juuri sillä paikalla,

mistä Mikael oli ottanut taikavihkosen.

Lapset leikkivät armeijaa. Aurora oli kenraali. Jonkun

ajan päästä Aurora pysähtyi ja sanoi: ”Seuraavaksi on Da-

nielin vuoro olla kenraali, ja sen jälkeen Mikaelin vuoro.”

Mikael mietti, että itse asiassa oli hauskempikin leikkiä
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näin, vuorotellen johtajanasemaa.
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Sijainen

”Opettajanne on sairaana, joten minä olen tänään sijaise-

na”, nuori nainen sanoi 9-vuotiaan Kustaan luokan edessä.

”Menemme tänään luontoretkelle.”

Kustaa katseli sijaista. Tällä oli yllään kirjava mekko

ja puuhelmet. Kustaan äiti oli joskus katsellut samanlaisia

mekkoja Intian basaarissa.

Sijaisen johdolla luokka käveli noin kilometrin pois

asutuskeskuksesta, metsään ja kokoontui aukiolle. ”Tämä

on Harilankorpi”, sijainen sanoi. ”Esittelen teille täällä

luonnon ihmeitä.”

Luokka lähti polkua pitkin eteenpäin. ”Tämä on rah-

kasammal”, sijainen esitteli. ”Ja tässä kärpässieni.” Näin

jatkettiin. Luokka katseli kun sijainen nosteli kasveja

oppilaiden nähtäväksi. (Kärpässientä hän ei nostanut.

89



Kärpässienet ovat myrkyllisiä, eikä niihin saa koskea.)

Sijainen oli saanut kaikille koulusta eväät, ja parin tun-

nin kierroksen jälkeen kokonnuttiin syömään niitä samalle

aukiolle, jossa oltiin kokoonnuttu.

”Mikko puuttuu!” Kustaa ilmoitti, kun näki, ettei

hänen paras kaverinsa ollut paikalla.

”Joo, Mikko ja Kati ilmoittivat, että heidän pitää

lähteä kotiin”, sijainen sanoi.

Eväitä syödessä Kustaa kiinnitti huomiota kahteen au-

kion keskellä olevaan puuhun. Hän ei muistanut niitä aa-

muiselta kokoontumiselta. Mutta ei kai puita voi tyhjästä

ilmestyä? Hänen piti muistaa väärin.

Evästauon jälkeen seurasi samanlainen luontokier-

ros kuin aamullakin, ja sen jälkeen oppilaat lähtivät kotiin.

Illalla Kustaa oli palailemassa kaverin luota kotiin, kun

hän huomasi sijaisen kulkevan jonnekin kummassa, har-

maassa kaavussa. Kustaa kiinnostui ja alkoi vaklaamaan

sijaista. Huomaamattomana hän kulki sijaisen perässä, ja

he menivät Harilankorpeen. Samalla aukiolla, jolla he oli-

vat kokoontuneet, oli nyt ringissä aikuisia samanlaisis-

sa kaavuissa kuin sijainenkin. Sijainen liittyi rinkiin, ja
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Kustaa vakoili porukkaa. Ringin keskellä oli viisi Kustaan

luokkatoveria, ilmeisen peloissaan.

Kaapupukuiset aikuiset alkoivat lukea lorua:

”Kuule metsä, kuulkaa hongat,

palvelijoitasi, jotka luontoa kumartavat.

Ota vastaan uhri, anna kasvaa,

antimiasi uhrista.”

Siinä samassa viisi ringin keskellä ollutta lasta muut-

tui puiksi! Kustaa oli kauhuissaan ja lähti juoksemaan

kotia kohti.

Sama sijainen opetti Kustaan luokkaa seuraavanakin

päivänä. Kustaa oli kauhuissaan, olihan hän nähnyt, mitä

sijainen oli lapsille tehnyt. Kuitenkin Kustaa istui kiltis-

ti pulpetissaan, hän ei halunnut paljastaa sijaiselle, että

tiesi, mitä oli tapahtunut.

Kun ensimmäinen tunti oli puolivälissä, poliisit tulivat

hakemaan sijaista. Kadonneiden lasten vanhemmat olivat

kertoneet poliisille lasten kadonneen, ja epäilykset kohdis-

tuivat sijaiseen. Koska luokalla ei enää ollut opettajaa,

luokka pääsi kotiin.
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Seuraavien päivien aikana poliisit kuulustelivat kaikkia

luokkalaisia, Kustaatakin, katoamisista, ja Kustaa yritti

kertoa poliiseille lasten muuttuneen puiksi. Poliisit kui-

tenkin vain naureskelivat Kustaan jutulle.

Kotona Kustaa kertoi isälleen kuulusteluista, ja siitä,

kuinka poliisit eivät olleet uskoneet häntä.

”Joo, ei noin ole oikeasti käynyt”, isä sanoi. ”Eivät

lapset voi muuttua puiksi. Siksi poliisi ei uskonut.”

Kustaata harmitti. Hänen paras kaverinsa oli poissa,

ja hän tiesi tämän muuttuneen puuksi, mutta kukaan ei

uskonut. Koska kukaan ei uskonut, mitä oli tapahtunut,

kukaan ei myöskään pystynyt auttamaan.

Lehdissä ja telkkarissakin puhuttiin katoamisista. Erityi-

sesti ihmeteltiin sitä, kuinka lapset olivat pystyneet ka-

toamaan jäljettömiin. Sijaista ja hänen kaapuporukkaan-

sa pidettiin vastuullisina katoamisista, mutta kukaan ei

tuntunut tietävän, mitä tarkalleen ottaen lapsille oli ta-

pahtunut.

”Outo luontokultti paljastunut”, iltalehtien lööpit kuu-

luivat. ”Lapset edelleen kateissa.”

Kustaa kysyi isältä, mikä kultti oli, ja isä vastasi sen
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tarkoittavan kummallista uskontoa.

Kerran isä ja Kustaa olivat katsomassa telkkaria, kun

ruutuun tuli ufotutkija Peter von Grinn. ”Ufot ovat kaa-

panneet lapset”, von Grinn sanoi. Ruudussa oli von Grin-

nin vihjepuhelimen numero, johon saattoi soittaa ja kertoa

tietoja ufojen liikkeistä.

Kustaa sanoi isälle, että von Grinn näytti ihmiseltä, ei

ufolta, ja isä selitti, että ufotutkija on ihminen, joka tutkii

ufohavaintoja, ei ufo, joka on tutkija.

Isä jatkoi happamasti: ”Nuo ufojutut ovat yhtä suur-

ta humpuukia kuin sinun juttusi siitä, että lapset olisivat

muuttuneet puiksi.”

Tällöin Kustaalla välähti. Jos ufoja pidettiin yhtä suu-

rena humpuukina kuin hänen itsensä juttuja, ehkä Peter

von Grinn uskoisi häntä. ”Pahus, kun en ehtinyt saada

von Grinnin vinkkipuhelimen numeroa”, Kustaa ajatteli.

Ruudussa Grinn sanoi kuitenkin vielä, että vinkkipu-

helimen numero löytyy myös päivän Iltalehdestä, jos joku

ei ehtinyt saada sitä. Tämän jälkeen lähetys siirtyi muihin

aiheisiin.

Kustaa otti Iltalehden ja kännykkänsä ja meni huo-

neeseensa soittamaan von Grinnille. Kustaa esittäytyi
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kadonneiden lasten luokkatoveriksi ja kertoi nähneensä,

kuinka lapset olivat muuttuneet puiksi. Von Grinn kuun-

teli kiinnostuneena ja kyseli Kustaalta tapahtumien

yksityiskohtia. Kustaa kertoi niin paljon kuin muisti.

Parin päivän päästä Peter von Grinn oli taas telkkarissa.

Hän seisoi samalla aukiolla, minne Kustaa ja muu luok-

ka olivat luontoretkellä kokoontuneet ja kertoi, että hän

palauttaisi kadonneet lapset.

”Taas tuon humpuukimaakarin pitää tunkea ruutuun”,

isä päivitteli.

”Luen kalevalaisen palautusloitsun”, von Grinn sanoi

ruudussa. Kustaata jännitti, von Grinn oli selvästi oikeilla

jäljillä.

von Grinn luki:

”Kuule metsä, kuulkaa hongat,

palvelijaasi, joka luontoa kumartaa.

Anna takaisin uhri, anna kasvaa,

taas ihmistaimen uhrista.”

Siinä samalla seitsemän aukiolla olevaa puuta muuttui

takaisin seitsemäksi kadonneeksi lapseksi. Kustaa oli hal-
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tioissaan, von Grinn oli uskonut häntä ja hänen tietojensa

avulla saanut lapset palautettua.

”No toi oli ihan selvästi lavastettu juttu”, isä murahti.

”Eihän tota kukaan usko.”
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Mustahiuksinen nainen

”Minä olen äitisi”, mustahiuksinen naishahmo sanoi 7-

vuotiaalle Anniinalle. ”Minä suojelen sinua.”

Anniina tunsi olonsa turvalliseksi. Tuo ankara-

nystävällinen äiti piti hänestä huolta. Äidillä oli sellaiset

vanhanaikaiset sangattomat silmälasit, jotka puristuivat

nenälle, ja hänen äänensä oli vakuuttava. Äidin lisäksi An-

niina ei huomannut mitään muuta.

Yhtäkkiä Anniina heräsi. Hän katsoi ympärilleen, ja

näytti sitä, että hän oli sairaalassa.

”Tarvetuloa takaisin”, vaaleahiuksinen nainen sanoi.

”Kaaduit pyörällä, ja olit tajuttomana viikon.”

”Kuka sinä olet?” Anniina kysyi.

”Minähän olen sinun äitisi”, vaaleahiuksinen nainen

vastasi.
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”Mutta äidilläni on mustat hiukset ja sangattomat

silmälasit”, Anniina sanoi.

”Ei, minä olen äitisi”, vaaleahiuksinen nainen sanoi.

”Ajoit ilman pyöräilykypärää ja löit pääsi. Siksi hourit.”

”Älä usko häntä”, mustahiuksinen nainen sanoi Annii-

nan pään sisällä. ”Minä olen äitisi.”

Anniina oli hämillään. Houriko hän? Kaksi eri naista

väitti olevansa hänen äitinsä, mustahiuksinen nainen

Anniinan pään sisällä, ja tuo vaaleahiuksinen nainen

Anniinan vieressä.

Parin päivän päästä Anniina pääsi pois sairaalasta.

Vähitellen hän vakuuttui siitä, että vaaleahiuksinen nai-

nen oli hänen äitinsä, ja tämän vakuuttumisen myötä

mustahiuksinen nainen siirtyi mielessä taaemmas. Enää

tämän kasvot eivät väikkyneet jatkuvasti Anniinan mie-

lessä, vaan tämä oli jossain mielen taka-alalla.

Taka-alalle jäämisen myötä mustahiuksinen nainen

kävi uhkaavammaksi.

”Minä vien sinut pois”, se sanoi Anniinalle. ”Tuo vaa-

leahiuksinen nainen on varastanut sinut minulta!”

Uhkaukset poisviennistä pelottivat Anniinaa, sillä
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hän oli kiintynyt lempeään, vaaleahiuksiseen äitiinsä.

He kävivät usein jäätelöbaarissakin. Lisäksi Anniina al-

koi muistaa vaaleahiuksisen äidin pyöräonnettomuutta

edeltävältä ajalta, kun taas mustahiuksinen nainen oli al-

kanut väikkyä hänen mielessään vasta sairaala-aikana.

Mustahiuksinen nainen Anniinan mielessä alkoi nimi-

tellä Anniinaa ”kurittomaksi kakaraksi”, ”petturiksi” ja

sensellaiseksi.

Kerran kun Anniina oli tullut koulusta kotiin, hän ha-

vaitsi barbinsa kadonneen. Anniina etsi ja etsi sitä huo-

neestaan, mutta sitä ei vain löytynyt. Lopulta Anniina

luovutti ja meni ottamaan välipalaa. Ja mitä kummaa!

Barbi olikin jääkaapissa!

Tämän jälkeen Anniinan lelut alkoivat mystisesti vaih-

taa paikkaa. Ne löytyivät ihan eri paikoista kuin niistä,

minne Anniina muisti jättäneensä ne.

Sitten äitinkin tavarat alkoivat vaihtaa paikkaa. Hius-

harja löytyi roskista ja tehosekoitin makuuhuoneesta. Äiti

syytti Anniinaa tavaroiden piilottamisesta. Anniina yritti

selittää mustahiuksisen naisen olevan syyllinen, mutta

äiti sanoi, että Anniina oli pyöräilyonnettomuuden jäljiltä

yhä vähän sekaisin.
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”Mun isoveli ja sen kaverit on perustaneet

Kummitustenjahtaajat-kerhon”, Jutta sanoi Annii-

nalle.

Jutta oli Anniinan paras kaveri, ja Anniina oli juu-

ri kertonut tälle mustahiuksisesta naisesta ja tavaroiden

siirtymisestä.

Jutta jatkoi: ”Isoveli on kuudennella luokalla ja se on

ostanut netistä kummitustentutkimislaitteita. Nyt se ja

sen kaverit tutkii Hiesluolasta kuuluvia ääniä, vaikka äiti

sanoo, että ne äänet aiheuttaa naapurin kissa.”

Jutta ja Anniina menivät Pekan, Jutan isoveljen huo-

neeseen, ja siellä Pekka oli kummitustutkijakavereidensa

kanssa. Jutta ja Anniina selittivät Pekalle, mitä oli tapah-

tunut.

”Ahaa”, Pekka sanoi. ”Tämäpä mielenkiintoinen ta-

paus. Henrikki, mittaapa paranormaali energia.”

Pekan kaveri otti jonkun laitteen ja kuljetti sitä lähellä

Anniinan kehoa.

”Kyllä, lukemat ovat korkeita”, kaveri sanoi. ”Tässä

on kyseessä selvä pahantahtoinen henkiolento.”

”Täräytetään henki pois”, Pekka sanoi. Pekka otti jon-
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kun laitteen ja suuntasi sen kohti Anniinaa. Pekka painoi

nappia, kuului paukahdus, ja yhtäkkiä kuva mustahiuksi-

seta naisesta katosi Anniinan mielestä.

Anniinan takaa kuului tuttu ääni. ”Mitä te kurittomat

kakarat olette menneet tekemään?”

Anniina kääntyi, ja hän näki mustahiuksisen nai-

sen sangattomine silmälaiseineen, ilmielävänä. Raivois-

saan mustahiuksinen nainen kaatoi pöydän.

Henrikki kysyi: ”Mitä nyt tehdään?”

”Siellä sivulla mistä tilasin nämä laitteet oli puhelin-

numero hätätilanteita varten”, Pekka sanoi. ”Se on mulla

pikavalinnassa.”

Pekka otti kännykkänsä ja selitti tilanteen puhelimeen.

Samaan aikaan mustahiuksinen nainen heitteli Pekan le-

luja lattialle.

”Miten tän kännykän saa kaiuttimelle?” Pekka kysyi.

”Anna tänne”, Henrikki vastasi. ”Mä tiedän.”

Henrikki räpläsi kännykkää aikansa, ja sen jälkeen pu-

helimen kaiuttimesta alkoi kuulua jotain ulkomaankielistä

puhetta.

”Ne lukee karkoitusloitsua”, Pekka sanoi. ”Se täytyy

lukea latinaksi.”
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Mustahiuksinen nainen vaipui ensin lattialle ja kato-

si sen jälkeen kokonaan. Huoneessa oli varsinainen siivo,

kun mustahiuksinen nainen oli heitellyt Pekan tavaroita

ympäriinsä.

”Huh!” Pekka sanoi. ”Se oli täpärällä.”

Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Anniina tunsi mie-

lensä rauhalliseksi. Uhkaava mustahiuksinen naishahmo ei

enää väikkynyt mielessä.

Sitten Pekan ja Jutan äiti saapui huoneeseen ja näki

siivon. ”Teidän täytyy lopettaa nuo kummitusjahtileikit,

jos ne aikaansaavat tuollaisen siivon”, Pekan ja Jutan äiti

sanoi. Hän näki kännykän Pekan kädessä ja jatkoi Pekalle:

”Et kai sinä ole soittanut siihen maksulliseen puhelinnu-

meroon? Mehän sovittiin, ettet soita siihen. Se soitto tulee

tosi kalliiksi. Saat maksaa sen viikkorahoistasi.”
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Karkki tai kepponen

10-vuotias Henna oli 8-vuotiaan pikkusiskonsa Päivin

kanssa pelaamassa pleikalla SingStaria. Pelissä piti lau-

laa mikrofoniin, ja kone antoi pisteitä sen mukaan, kuinka

puhdasta laulu oli. Kone soitti taustat, joten pelin pelaa-

minen oli kuin olisi karaokea laulanut.

Sitten äiti tuli kotiin. Henna, Päivi ja äiti asuivat kol-

mestaan. Äiti oli eronnut tyttöjen isästä, eikä tämä ollut

enää kuvioissa.

”Äiti, mä tahdon lähteä halloweenina trick or treattaa-

maan”, Henna sanoi. ”Telkkarissakin tehdään aina niin.”

”Mutta trick or treat ei ole tapana Suomessa” äiti sa-

noi. ”Se on amerikkalainen tapa.”

”Mut me halutaan”, Päivi sanoi.

”No lähtekää sitten”, äiti sanoi. ”Puetaan teidät noita-
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akoiksi. Pistätte huivit päähän ja maalataan teille pisamia

poskiin.”

”Ei noidat ole tuollaisia”, Henna sanoi. ”Noidilla

on musta, korkea lierihattu. Pilailupuodissa oli sellainen

myynnissä. Mä haluun sellaisen.”

”Ja mä haluun olla kummitus”, Päivi sanoi.

Pienen suostuttelun jälkeen äiti suostui. Hennalle

tilattiin noita-asu Pilailupuodista, ja Päiville leikattiin

valkeaan lakanaan silmänreiät.

Oli Halloween. ”Karkki tai kepponen”, tytöt sanoivat

naamiaisasuissa naapurin ovella. Vastassa oli väsyneen

näköinen mies, jonka posket punoittivat.

”Vai karkki tai keppana”, mies vastasi. ”Saatte keppa-

naa, kun tulette sisälle.”

Henna tiesi, että keppana on kaljaa, ja hän tarttui

Päiviä käsivarresta. Yhdessä tytöt juoksivat karkuun.

Seuraavalla trick or treatattavalla ei ollut karkkia, mut-

ta tytöt saivat appelsiinit. Tytöt olivat pettyneitä, appel-

siineja oli tarjolla kotonakin. Tytöt kiertelivät ovilla, mut-

ta saalis oli laiha. Joiltain ovilta saatiin karkkia, mutta

useimmilla ei karkkia ollut, vaan he antoivat keksiä. Yk-
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si kukkahattupäinen täti piti karkkeja epäterveellisinä ja

tarjosi tytöille porkkanat.

Sitten tyttöjä vastaan tuli naamiaisasuiselta näyttävä,

parrakas mies. Miehellä oli luonnonvalkea paita, joka yletti

polviin saakka. Paita oli vyötäröltä kiinni vyöllä. Housut

olivat samaa väriä kuin paita, ja lakki oli päänmyötäinen.

Kuin lippalakki ilman lippaa. Hennasta mies näytti

ihan samalta kuin Väinämöinen oli näyttänyt heidän

äidinkielenkirjassaan.

Mies alkoi soittaa kanneltaan ja laulaa:

”Tahdoitte vain saada karkkii

Teil ei ole muuta syytä

Halloween on tuontikamaa

Trick or treat ei kuulu tänne”

Siinä samassa asvaltti muuttui suoksi tyttöjen jalkojen

alla, ja tytöt upposivat siihen vyötäröä myöten.

”Päästä meidät pois”, Päivi sanoi.

”Mitä annatte, jos vapautan teidät?” Väinämöinen ky-

syi.

”Saat karkkimme”, Päivi vastasi.

”Mitä minä karkeilla teen?” Väinämöinen vastasi.
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Henna mietti kuumeisesti. Hän oli valmis mihin tahan-

sa, että pääsisi vapaaksi. Äidinkielentunnilla oltiin kerrot-

tu, että Väinämöinen oli päästänyt Joukahaisen vapaaksi,

kun tämä oli luvannut siskonsa Väinämöiselle vaimoksi.

”Meidän äiti on yksinhuoltaja”, Henna sanoi. ”Voit

mennä sen kanssa naimisiin.”

Väinämöinen päästi tytöt vapaaksi, ja he jatkoivat

trick or treat -kierrostaan.

Kun tytöt tulivat kotiin trick or treat -kierrokselta, he

näkivät, että Väinämöinen oli heidän talossaan, juttele-

massa äidin kanssa.

”Tytöt, tässä on Väinö”, äiti sanoi. ”Me tavattiin

Väinön kanssa ihan äsken, ja Väinö on tosi mukava. Väinö,

tässä on Henna ja Päivi.”

Tytöt olivat kauhuissaan. Tuo hirveä mies oli nyt

heidän äitinsä kaveri. Menisivätköhän he oikeasti naimi-

siin?

Äiti jatkoi: ”Sanokaas tytöt hei Väinölle.”

Tytöt ja Väinämöinen tarvehtivät. Aiemmasta kohtaa-

misesta ei puhuttu mitään.

Sitten äiti sanoi: ”Menkääs tytöt huoneeseenne
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syömään karkkia, niin aikuiset saa jutella rauhassa.”

”Ihan hirveä tuo Väinämöinen”, Henna sanoi Päiville,

kun tytöt olivat huoneessaan. ”Ihan kauheaa, jos siitä tulee

meidän isä.”

”Se ei varmasti anna meidän enää viettää hallowee-

nia”, Päivi sanoi.

”Ja sit se varmasti laulaa taas meidät suohon, jos ol-

laan vähänkin tuhmia”, Henna sanoi.

Siitä lähtien Väinämöinen kävikin joka ilta juttelemas-

sa äidin kanssa. Kerran tytöt jopa näkivät Väinämöisen

ja äidin pussaavan. Tytöt inhosivat Väinämöistä, joten

he eivät oikein pystyneet olemaan ystävällisiä hänelle.

Kerran äiti oli ollut leipomassa Väinämöiselle pullaa, kun

hän huomasi jauhojen loppuneen. Hän lähti hakemaan

jauhoja lähikaupasta, ja tytöt ja Väinämöinen jäivät kol-

mestaan.

”Mitä minun pitäisi tehdä, että hyväksyisit minut?”

Väinämöinen kysyi Hennalta. ”Minä ja äitisi rakastamme

toisiamme.”

Hennalla välähti. ”Haastan sinut kilpailuun”, Henna

sanoi. ”Jos voitat, hyväksyn sinut. Jos taas minä voitan,
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et enää tapaa äitiäni.”

”Mitähän haaste koskee?” Väinämöinen sanoi.

”Kyseessä on laulukilpailu”, Henna vastasi.

”Otan haasteen vastaan!” Väinämöinen sanoi. ”Lau-

lanhan syntyjä syviä.”

”Tällä kertaa ketään ei lauleta suohon”, Henna sanoi.

”Meillä on kone, joka toimii tuomarina.”

Henna käynnisti SingStar-pelin ja laulaa vetäisi Antti

Tuiskun ”Mun on pakko twerkkaa”-biisin. Täydet pisteet.

”Nyt on sinun vuorosi”, Henna sanoi ja antoi mikrofo-

nin Väinämöiselle. ”Sanat näkyvät tuossa ruudussa.”

Väinämöinen otti mikin ja alkoi laulamaan twerk-

kausbiisiä. Väinämöiseltä nykymusiikki ei luonnistunut al-

kuunkaan, ja biisikin oli vieras. Pistesaalis oli laiha.

”Kaameaa melua tämä nykymusiikki”, Väinämöinen

sanoi. ”Ei tätä koko luomakunta kokoontuisi kuulemaan.”

”Mites se veto?” Henna kysyi. ”Sä et enää tapaa äitiä.”

Väinämöinen oli silminnähden vihainen, mutta hän

peitti vihansa ja lupasi hyvästellä äidin.

Kun äiti tuli kaupasta, Väinämöinen käski tytöt huo-

neeseensa ja meni juttelemaan äidin kanssa. Sitten tytöt

kuulivat, että ovi kävi. Tytöt menivät katsomaan, ja
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Väinämöinen oli lähtenyt. Äiti istui keittiössä kyyneleet

silmissään. ”Se sanoi, että meidän juttu ei toimi”, äiti sa-

noi. ”Sit se lähti.”

Niin Väinämöisestä päästiin eroon, ja nopeasti äitikin

toipui sydänsurustaan.
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Kali

”Tänä lukuvuonna jokainen oppilas tekee esitelmän ja

esittää sen luokalle”, opettaja sanoi. ”Esitelmän aiheen

saa valita itse.”

11-vuotias Pyry kuunteli kiinnostuen. Hän pitäisi esi-

telmän palomiehistä. Pyry ihaili palomiehiä ja ajatteli,

että hänestä tulee isona palomies. Koulusta hän ei pitänyt.

Koulussa oli niin tylsää. Piti vain lukea ja laskea. Onneksi

edes esitelmä olisi pieni valonpilkku tylsään kouluvuoteen.

Seuraavalla tunnilla oli maantietoa, ja käsiteltiin Inti-

aa. Opettaja kertoi, että Intiassa kaikki lapset eivät käy

koulua.

”Siellä ne vaan leikkii kaikki päivät”, Pyry ajatteli.

”Olisinpa intialainen. Ihan tyhmää asua Suomessa.”

Tunnilla käsiteltiin myös Intian uskontoja, ja ope ker-
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toi, että intialaisilla oli vaikka kuinka monia jumalia. Niitä

oli sekä kilttejä että tuhmia. Tuhmista jumalista Pyrylle

jäi mieleen Kali, tuhon jumalatar.

Kotona Pyry alkoi miettimään. Äiti aina sanoi, että on

tuhmaa lintsata koulusta. Ehkä tuhma jumalatar auttaisi

Pyryä niin, ettei hänen tarvitsisi käydä koulussa.

”Kali, Kali”, Pyry sanoi mielessään. ”Tee minusta in-

tialainen.”

Pyryn eteen ilmestyi nelikätinen, sininen nainen, jol-

la oli kaulassaan pääkalloista tehty kaulakoru. Yhdessä

neljästä kädestään sillä oli miekka.

”Kutsuit minua”, Kali sanoi.

”Joo”, Pyry vastasi. ”Tee minusta intialainen niin mi-

nun ei tarvitse käydä koulua.”

”Et siis tahdo käydä koulua?” Kali kysyi. ”Saamasi

pitää.”

Yhtäkkiä Pyry ei enää ollut omassa huoneessaan. Hän oli

suuressa, rähjäisessä huoneessa, jossa oli parikymmentä

suunnilleen Pyryn ikäistä lasta. Lasten iho oli tummempi

kuin Pyryn, ja Pyry katsoi omaa kättään. Se oli muuttu-

nut yhtä tummaksi kuin lastenkin iho. Pyry tajusi, että
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hänestä oli tullut intialainen.

Huoneeseen tuli mies, joka sanoi: ”No niin, lapset,

työpäivä alkaa.”

Mies puhui vierasta kieltä, mutta Pyry tajusi

ymmärtävänsä sitä.

Mies jatkoi: ”Tänään meillä on uusi työntekijä, Py-

reed.”

Pyry tajusi, että mies tarkoitti häntä. Hänestä oli siis

tullut Pyreed.

Pyry ja lapset siirtyivät viereiseen huoneeseen, jos-

sa oli ompelukoneita. Osa lapsista istui ompelukoneiden

ääreen ja osa istui lattialle. Pyry ohjattiin lattialle istu-

neiden joukkoon. Sitten alettiin tehdä t-paitoja. Lattial-

la istuvat lapset leikkasivat kangasta kaavojen mukaan t-

paidan muotoon, ja ompelukoneilla istuvat ompelivat t-

paitoja leikatuista kangaspaloista.

Ensimmäiset puoli tuntia Pyrystä oli hauskaa lei-

kata t-paidan muotoisia kangaskappaleita, mutta sitten

hän kyllästyi siihen. Työskentely kuitenkin jatkui tun-

nista tuntiin. Pyry yritti pitää taukoja, mutta tällöin

miehet tulivat huutamaan hänelle, että hänen piti jat-

kaa työskentelyä. Pyry oli kauhuissaan, tätäkö hänen
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elämänsä olisi tästälähin?

Työpäivän jälkeen Pyry oli niin väsynyt, ettei hän jak-

sanut kuin syödä ja nukkua. Ruoka oli pahaa, se oli kas-

visruokaa, ja Pyry tykkäsi enemmän lihasta. Nukkuminen

tapahtui ohuilla patjoilla lattialla. Ennen nukkumaanme-

noa Pyry yritti rukoilla Kalia, että tämä palauttaisi hänet

takaisin Suomeen, mutta Kali ei vastannut.

Tästedes Pyryn elämä koostuikin työskentelystä ja

nukkumisesta. Leikkimiselle ei jäänyt yhtään aikaa. Py-

ryn elämä oli kokonaan noissa kahdessa huoneessa. Ulos

hän ei päässyt koskaan. Pyrystä alkoi tuntua, että vapau-

tus koulusta oli ollut todella paha vikatikki. Koulun sijaan

hän joutui työskentelemään kaikki päivät. Kali ei vastan-

nut Pyryn rukouksiin.

Työhuoneesta johti ovi miesten lepotiloihin, ja oven-

raosta Pyry oli vilaukselta nänyt, että miesten huoneessa

oli Kalia esittävä patsas. Suunnitelma alkoi hahmottua

Pyryn mielessä.

Eräänä yönä Pyry hiippaili työhuoneeseen ja avasi hiiren-

hiljaa miesten lepotiloihin johtavan oven. Se narahti uh-

kaavasti. Pyry säikähti, että miehet heräisivät. Pyry astui
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miesten huoneeseen, ja miehet olivat sikiunessa.

Pyry hiippaili Kalin patsaan eteen. Yksi miehistä lii-

kahti. Pyry säikähti, että mies heräisi, mutta mies käänsi

vain kylkeään.

”Kali, Kali”, Pyry kuiskasi. ”Palauta minut Suomeen.”

”Ai kouluttomuus ei sittenkään maistunut?” Patsas sa-

noi. Pyrystä sen ääni oli kuin ukkosenjyrinä.

Miehet heräsivät ja alkoivat lähestyä Pyryä. Pyryä pe-

lotti. Miehet kuitenkin jäivät katsomaan tilannetta, heistä

oli pelottavaa, että patsas puhui pojalle.

”Mitä annat, jos palautan sinut?” Kali kysyi.

”Mitä jumalat sitten tahtovat?” Pyry kysyi.

”Vaikutusvaltaa maan päällä”, Kali vastasi. ”Sitähän

jumalat tahtovat.”

”Hei”, Pyry sanoi. ”Pidän sinusta esitelmän

äidinkielentunnilla.” Palomiesesitelmästä joutuisi luopu-

maan, mutta se oli pieni hinta Suomeen pääsemisestä.

Yhtäkkiä Pyry huomasi olevansa taas omassa huo-

neessaan Suomessa. Hän katsoi kättään, ja hänen ihonsa

oli taas vaalea.

Seuraavana päivänä Pyry kävi hakemassa kirjastosta kir-
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joja Intian uskonnoista ja erityisesti Kalista. Hän valmis-

telisi esitelmän huolella.

Isä näki Pyryn kirjapinot ja sanoi: ”Hyvä, käy vaan

koulusi huolella, niin pääset palomieheksi. Jos laistat

koulunkäynnistä, joudut aikuisena tehtaaseen liukuhihna-

työhön, tekemään t-paitoja tai jotain.”
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Peikot

”Ei tää viidellä pelaajalla toimi”, 12-vuotias Lauri sa-

noi. Oli kesäloma, ja Lauri oli ollut neljän luokkatoverinsa

kanssa lähimetsässä pelaamassa lipunryöstöä.

”Tarvittais lisää pelaajia”, Kalle sanoi.

Lipunryöstöä leikittiin niin, että jokaiselle pelaajalle

sidottiin nauha vasempaan käsivarteen. Sitten pelaajat

jaettiin kahdeksi joukkueeksi, ja kumpikin joukkue pii-

lotti lipun metsään. Tarkoitus pelissä oli löytää vastusta-

jajoukkueen lippu. Vastustajia vastaan ei saanut käyttää

väkivaltaa, mutta jos onnistui irroittamaan nauhan vas-

tustajan käsivarresta, tämän piti käydä hakemassa uusi

nauha kotipesältä ennen etsinnän jatkamista.

Lauri oli löytänyt netistä sivun, jolla esiteltiin vanhoja

pelejä, ja hän oli puhunut muut pojat kokeilemaan lipun-
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ryöstöä.

Puheet siitä, kuinka viisi pelaajaa on liian vähän li-

punryöstöön jatkuivat, kun pelin viides pelaaja, Sebas-

tian, juoksi metsästä.

”Mä näin peikon!” Sebastian sanoi kiihtyneenä. ”Sillä

oli harmaa iho, koukkunenä, ja joku talja vaatteena. Oli

se varmasti peikko, kun sillä oli häntä.”

”Se oli varmaan joku eläin”, Lauri sanoi.

”Ei, se oli peikko”, Sebastian sanoi. ”Se kulki kahdella

jalalla, ja sillä oli kans kädet. Eläimillä on neljä jalkaa.”

”Mitä se teki?” Lauri kysyi.

”Ei se ehtinyt tehdä mitään”, Sebastian sanoi. ”Mä

juoksin karkuun heti kun se näki mut.”

Pojat alkoivat vakuuttua siitä, että kyseessä oli peik-

ko. Niitä sietäisi varoa. Pitäisikö metsässä leikkiminen

lopettaa kokonaan?

”Peikkojen nuotiopaikka!” Kalle sanoi.

Pojat olivat päättäneet, etteivät he antaisi peikkojen

häätää heitä metsästään ja olivat jatkaneet metsässä leik-

kimistä. He olivat löytäneet nuotiopaikan, jossa oli kivillä

ympäröity tulisija sekä puisia pöllejä ympärillä istuimina.
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”Meidän metsä!” Sebastian sanoi. ”Peikot on valloit-

taneet meidän metsän!”

Lauri ajatteli, että voisikohan metsää kutsua oikeas-

ti heidän metsäkseen. Kyllähän heillä oli tapana leikkiä

siellä, mutta antoiko se omistusoikeuden?

”Rikotaan se!” Kalle sanoi. ”Näytetään peikoille, et-

teivät he ole tervetulleita tänne!”

Niin pojat viskoivat kivet jorpakkoon, samoin

puupöllit. Lauria arvelutti rikkoa toisten omaisuutta,

mutta joukon mielipide veti mukaansa. Lauri oli myös

muistellut niitä satuja, joita äiti oli lukenut hänelle pie-

nenä, ja niissä peikot oli aina esitetty pahoina. Ehkä

peikot sitten olivat sellaisia, pahoja.

Kerran pojat olivat taas samoilemassa metsässä, kun he

huomasivat peikon seisovat edessään. Se oli juuri sellai-

nen kuin Sebastian oli kuvaillut, harmaaihoinen ja kouk-

kunenäinen. Pituudeltaan peikko oli samaa kokoa kuin po-

jat. Sillä oli yrmeä ilme.

Pojat katsoivat ympärilleen, ja ne näkivät olevansa vii-

den peikon piirittämiä.

Poikia alkoi pelottamaan. Pelko muuttuu helposti vi-
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haksi, ja niinpä Kalle hyökkäsi edessäolevan peikon kimp-

puun. Kohta kaikki peikot ja pojat olivat nyrkkitappelus-

sa. Laurikin löi peikkoa minkä ehti, ja peikko löi takaisin.

Lopulta pojat pääsivät niskan päälle, ja peikot luikkivat

karkuun.

”Näytettiinpä niille”, Kalle sanoi. ”Mitäs hyökkäsivät

meidän kimppuun.”

Lauri ajatteli että vihamielistä käytöstähän tuollai-

nen yrmeäilmeinen ympäröiminen oli peikoilta ollut, mut-

ta siitä huolimatta ensimmäinen hyökkääjä oli ollut Kalle.

Muut pojat kuitenkin puhuivat veretseisauttavasta voitos-

ta, eikä Lauri uskaltanut sanoa epäilyksiään ääneen. Lo-

pulta Laurikin alkoi uskomaan, että peikot olivat vihamie-

lisiä hyökkääjiä.

Tappelun jäljiltä pojilla oli kaikennäköisiä ruhjeita.

Monilla oli silmä mustana, ja Kalle nilkutti. Kaikilla oli

paikat kipeänä, ja Sebastian oli lyönyt kätensä niin, että

siinä oli ammottava haava.

Illalla Laurilla oli paha paikka, kun vanhemmat tiuk-

kasivat, mistä Lauri oli ruhjeensa saanut. ”Ei peikkoja

ole olemassa”, he sanoivat, kun Lauri kertoi tapelleensa

peikkojen kanssa. Vanhemmat tiukkasivat, kenen kanssa
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kränää oli syntynyt, mutta Lauri pysyi totuudessa. Lo-

puksi vanhemmat alkoivat pitää Lauria kajahtaneena.

Kerran Lauri oli yksin samoilemassa metsässä, kun hänen

jalkansa tarttui johonkin koloon. Lauri ei saanut jalkaansa

irti, ja hän ajatteli kuolevansa siihen paikkaan, jos joku

ei tulisi irroittamaan häntä. Tunnit kuluivat, ja lopulta

peikkokööri saapui paikalle.

”Varokaa”, yksi peikko sanoi. ”Se on ihminen. Ihmiset

on vihamielisiä, pahoja. Ne hajottavat nuotiopaikkoja ja

tappelevat.”

”Peikothan niitä pahoja on”, Lauri sanoi.

”Hyökkäsitte meidän kimppuun.”

”Pakkohan meidän oli jotain tehdä”, yksi peikoista sa-

noi. ”Hajotitte meidän nuotiopaikan.”

”Me vaan haluttais olla rauhassa”, Lauri sanoi. ”Mutta

te tulette tänne tappelemaan.”

”Oikeasti mekin vaan haluttais olla rauhassa ja leikkiä

Klumpperikoroa”, yksi peikoista sanoi.

Silloin Lauri tajusi tilanteen. Oikeasti kumpikin puo-

li halusi vain olla rauhassa, mutta molemminpuoliset

epäluulot ja pelko olivat ajaneet tilanteen tappeluksi.
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Toisaalta, jos peikot tykkäsi leikkiä. . . .

Pojat olivat taas metsässä. Pelattaisiin lipunryöstöä. Po-

jat sitoivat nauhoja käsivarsiinsa, kun Kalle sanoi: ”Kyllä

me aina yhdet peikot päihitetään.” Uhoamisen sävy oli

vaihtunut. Enää kyse ei ollut vakavasta uhosta koskien

metsän omistusta, vaan siitä leikkimielisestä uhosta, jota

harrastettiin ennen joukkuepelin alkamista.

Lipunryöstö toimisi hyvin kymmenellä pelaajalla. Vii-

den ihmisen joukkue viittä peikkoa vastaan.

Lauri ajatteli, kuinka hauskaa oli leikkiä, kun oltiin

saatu viisi uutta leikkikaveria. Metsässä riitti tilaa kaikille.

Lipunryöstön jälkeen peikot opettaisivat pojat leikkimään

Klumpperikoroa. Lauri mietti uteliaana, että millaistahan

se olisi.
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Vaihdokas

5-vuotias Reino asui maalaistalossa. Talon toisella puolen

oli peltoja ja toisella synkkä metsä. Perheeseen kuuluivat

isä ja äiti, jotka hoitivat maatilaa, Reino sekä vauva Arto.

Kerran isä ja äiti olivat työn touhussa, kun Reino hiip-

paili huoneeseen, jossa Arto oli, ja katsoi vauvaa. Siellä se

nukkui, kopassa. Silloin metsänpuoleisesta avoimesta ik-

kunasta hyppäsi sisään kummallisia olioita. Niillä oli ar-

meijanvihreä, ahavoitunut iho, ja mukanaan vauva, joka

näytti ihmisvauvalta, ja jonka kasvot olivat punaisten vii-

rujen peitossa. Oliot olivat suunnilleen Reinon kokoisia.

Ne ottivat Arton kehdosta ja asettivat oman vauvansa ti-

lalle. Sitten ne nopeasti luikkivat ikkunasta ulos.

Kopassa oleva vauva alkoi itkemään, ja äiti kiirehti kat-

somaan tilannetta. ”Reino! Ei saa raapia Arton kasvoja”,
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äiti sanoi nähtyään viirut vauvan kasvoissa.

Reino yritti selittää äidille, ettei hän ollut tehnyt

mitään, vaan maahiset olivat käyneet vaihtamassa vau-

van.

”Älä höpsi”, äiti sanoi. ”Ei maahisia ole olemassa-

kaan.”

Reino sai kovat haukut vauvan kasvojen vahingoit-

tamisesta, ja hänelle painotettiin, ettei maahisia ole

olemassakaan. Lopulta Reino alkoi uskoa kuvitelleensa

koko maahisjutun.

Viisi vuotta myöhemmin.

9-vuotias Reino oli rakentamassa legotaloa, kun Arto

tuli paikalle.

”Ei saa tulla”, Reino sanoi suojellen rakennelmaansa.

Hän tiesi, että Arto hajottaisi legotalon.

”Pitää Artokin ottaa leikkeihin mukaan”, äiti huusi

keittiöstä.

”Mut kun se vaan haluaa hajottaa. . . ” Reino huusi

takaisin.

Sillä aikaa Arto hajoti legotalon alun.

”Äiti”, Reino huusi. ”Arto hajotti mun legotalon.”
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”Se on niin pieni, ettei se ymmärrä”, äiti huusi. ”Leik-

kikääpä kiltisti yhdessä.”

Reino olisi halunnut rakennella legoilla ja leikkiä muita

isojen poikien leikkejä, mutta äiti pakotti aina ottamaan

Arton mukaan, ja Arto hajotti isojen poikien leikit. Reinoa

keljutti. Äiti ei koskaan moittinut Artoa.

Vähän myöhemmin Reino oli katsomassa Asterixia ja

Obelixia DVD:ltä, kun Arto tuli ja löi Reinoa. Reino löi ta-

kaisin. SIlloin Arto alkoi itkemään. ”Äiti, äiti, Reino löi.”

Äiti tuli moittimaan Reinoa. Kun Reino yritti selittää,

että Arto oli lyönyt ensin, äiti vetosi taas siihen, että

Arto oli niin pieni, ettei hän ymmärtänyt, mutta Reinon

pitäisi vanhempana ymmärtää olla lyömättä. Taas Reino

sai moitteet, vaikka vika oli Reinon mielestä ollut Artossa.

Artolta oli alkanut lohkeilla ihoa otsasta, ja alta paljastui

armeijanvhreä, ahavoitunut iho. Viiden vuoden takainen

maahisjupakka muistui Reinolle mieleen, ja Reino ajatte-

li, että Arton otsassa oleva vihreä iho näytti ihan maahis-

ten iholta. Vanhemmat käyttivät Artoa lääkärissä, mutta

vaiva oli lääkärillekin tuntematon.

Kun isä ja äiti olivat työn touhussa, Reinon tehtävä
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oli katsoa Arton perään. Se oli toivotonta. Arto teki kaik-

kea tuhmaa eikä uskonut, kun Reino yritti kieltää. Sitten

Reino sai taas vanhempien moitteet, kun ei ollut katsonut

Arton perään riittävän hyvin.

Kerran Reino oli taas vastuussa Artosta, kun hän

näki Arton livistävän ikkunasta metsään. Reino säikähti.

Jos Arto katoaisi, vanhemmat haukkuisivat Reinon pa-

hanpäiväisesti. Niinpä Reino hyppäsi nopeasti Arton

perään ja läksi seuraamaan tätä. He tulivat aukiolle, jossa

oli maahisia. Reino seurasi tilannetta puskan suojasta.

Arto ja maahiset juttelivat jotain. Sitten yksi maahi-

nen vaihtoi paikkaa niin, että se seisoi ihan sen puskan

edessä, jonka suojassa Reino oli, mutta selin puskaan. Rei-

no ajatteli hetkensä koittaneen. Hän hyppäsi puskasta ja

tarttui maahiseen molemmin käsin. Muut maahiset ja Ar-

to säntäsivät karkuun.

”Päästä minut menemään”, maahinen sanoi.

”Päästän, jos kerrot totuuden”, Reino sanoi. ”Vaih-

doitteko Arton toiseen vauvaan, kun Arto oli vauva?”

”Kyllä”, maahinen sanoi. ”Arto on vaihdokas, oikeas-

ti maahinen. Muodonmuutos on jo alkanut. Nyt hän on

tullut liittymään joukkoomme.”
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Reino retuutti maahisen äidin luokse, ja maahinen ker-

toi äidille saman, jonka hän oli kertonut Reinolle. Äiti jou-

tui hyväksymään, että maahisia oli oikeasti olemassa, ja

se, jota hän oli luullut omaksi Artokseen olikin oikeasti

maahislapsi. Oikea Arto oli kasvanut viisi vuotta maahis-

ten seurassa, ja maahiset suostuvat palauttamaan hänet,

että vangiksi joutunut maahinen saisi palata muiden jouk-

koon.

Alussa oikea Arto oli vähän pihalla ihmisten jutuista.

Hän ei esimerkiksi osannut syödä lusikalla tai haarukalla,

mutta nopeasti hän oppi. Vanhemmat olivat todella iloisia

saatuaan viiden vuoden jälkeen oman poikansa takaisin.

Sen jälkeen Reino sai leikkiä isojen poikien leikkejä, ja

oikea Artokin oli kiltimpi häntä kohtaan.
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Valheiden mestarin

poika

11-vuotias Samuli huokaisi. Hänen kaikki kaverinsa oli-

vat menossa seuraavana viikonloppuna partioleirille, mut-

ta Samuli ei pääsisi mukaan. Hänen pitäisi mennä shakki-

turnaukseen. Samuli ei pitänyt shakista ollenkaan, mutta

hänen vanhempansa pakottivat hänet harrastamaan sitä.

Sanoivat, että Samuli kiittäisi heitä sitten aikuisena kun

olisi shakin suomenmestari. ”Minkä nuorena oppii, sen

vanhana taitaa”, vanhemmat sanoivat, ja niin Samuli jou-

tui käymään shakkikerhossa kolmena iltana viikossa sekä

viikonloppuisin kiertämään turnauksissa ympäri Suomea.

Isä tulisi kotiin kolmen tunnin päästä. Siihen asti Sa-

muli voisi pelata tietokoneella, mutta sitten isä alkaisi
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opettamaan Samuille shakkiavauksia. Nuorena isä oli ollut

lupaava shakinpelaaja, mutta Samulin syntymän jälkeen

työ ja perhe olivat vieneet niin paljon aikaa, että isä oli

joutunut lopettamaan shakinpeluun. Ja nyt Samuli joutui

toteuttamaan isän unelmia.

Samuli avasi tietokoneen, ja siinä samassa hänen ta-

kaansa kuului paukahdus. Samuli kääntyi ja näki pahan-

hajuisen savupilven. Sen keskellä seisoi hänen ikäisensä

poika. Pojalla oli musta tukka sekä mustat farkut ja mus-

ta kolitsi.

”Kuka sinä olet?” Samuli kysyi.

”Olen Antikristus”, poika vastasi.

”Kuka?” Samuli ihmetteli.

Poika vastasi: ”Samoin kuin Jeesus Kristus on Jumalan

poika, minä olen Paholaisen poika. Tulin haastamaan sinut

shakkimatsiin.”

”Mutta kun minä en tykkää shakista.”

Antikristus virnisti jollain tavoin epäilyttävästi. ”Se

tässä onkin ideana. Jos voitat, vanhempasi eivät enää kos-

kaan pakota sinua pelaamaan shakkia.”

Samuli alkoi kiinnostua. ”Entä jos häviän?”

”Sitten sielusi kuuluu minulle”, Antikristus vastasi.
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Samuli ei ihan tiennyt, mitä se tarkoitti, mutta tarjous

houkutti. Vain yksi voitto, eikä hänen tarvitsisi enää kos-

kaan pelata shakkia. Samuli piti itseään hyvänä shakinpe-

laajana, mutta voisiko Antikristuksen rehellisyyteen luot-

taa? Samulin täti kuului helluntaiseurakuntaan, ja hän ai-

na sanoi, että Paholainen oli valheiden mestari. Ehkä sama

päti poikaankin, ja Antikristus valehteli.

Samuli harkitsi hetken ja mahdollisuus päästä sha-

kista eroon houkutti yhä enemmän. Niinpä Samuli otti

haasteen vastaan.

Yhtäkkiä Samuli ja Antikristus istuivat hienossa huonees-

sa, jonka seinät olivat arvokkaan näköistä puuta. Takas-

sa paloi tuli, ja poikien välissä oli marmoripäällysteinen

pöytä, jolla oli shakkilauta ja nappulat. Ne olivat koris-

teellisia. Nappulat olivat laudalla pelin alkuasetelmassa,

ja Samulilla oli valkeat nappulat.

”Tässä pelissä musta aloittaa”, Antikristus sanoi ja te-

ki avaussiirron.

Antikristus ei ollut kummoinenkaan pelaaja, ja no-

peasti Samuli pääsi asemaan, josta hän saisi helpon ma-

tin, pelin voiton. Silloin Antikristus teki kädellään laajan
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heilautuksen, ja kun Samuli katsoi lautaa, hän huomasi

lähettinsä kadonneen. Se oli ollut tärkeä matin saamisen

kannalta.

”Hei, mun lähetti katosi”, Samuli sanoi.

”Ei mitään selityksiä”, Antikristus sanoi. ”Pelitilanne

näkyy pelilaudalla.”

Samulia keljutti. Hän oli odottanut rehtiä shakkipeliä,

mutta Antikristus huijasi pelissä käyttämällä taikavoimia.

Toisaalta, mitä valheiden mestarin pojalta saattoi odot-

taakaan. Samulia keljutti vastustajan huijaaminen, mut-

ta vielä enemmän se, että pelissä oli panosta. Voitto oli

tärkeä, ja kuinka hän nyt pystyisi voittamaan?

Peli jatkui, ja Samuli sai syötyä Antikristuksen kunin-

gattaren. Tällöin Antikristus taas heilautti kättään. Sa-

muli katsoi lautaa. Antikristuksen kuningatar oli palan-

nut laudalle, ja sen syönyt hevonen oli siirtynyt viereiseen

ruutuun.

Samuli muisti, että jos hän häviäisi, Antikristus

saisi hänen sielunsa. Häviö tosiaan alkoi näyttää to-

dennäköiseltä. Mitäpä Samuli pystyisi tekemään, jos An-

tikristus käyttäisi taikavoimiaan aina kun Samuli sai joh-

toaseman. Samulia alkoi pelottaa.
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”Mitä se tarkoittaa, jos saat sieluni?” Samuli kysyi.

”Se tarkoittaa sitä, että kuolemasi jälkeen joudut mi-

nun valtakuntaani.”

”Kuolenko minä?”

”Et tietenkään heti”, Antikristus vastasi. ”Mutta jo-

kainen ihminen kuolee joskus.”

”Millaista valtakunnassasi on?”

Antikristus virnisti ilkikurisesti. ”Kätyrini ammuskele-

vat sinua kaikki päivät rokkaputkilla ja vetävät housujasi

nilkkoihin. Sitten ne haukkuvat sinua Kakkapääksi.”

Samuli tiesi, että rokkaputki oli puhallusputki, jolla

ammuttiin kuivattuja herneitä. Samuli ei todellakaan sel-

laista tulevaisuutta halunnut. Niinpä hän alkoi pinnistellä

pelissä entistä enemmän. Kerta toisensa jälkeen hän sai

selvän johtoaseman, mutta aina Antikristus teki loitsulla

aseman tyhjäksi. Milloin Samulin nappula hävisi laudalta,

milloin Antikristuksen syöty nappula palasi laudalle.

Lopuksi Samulilla oli vain muutama nappula jäljellä,

mutta silti hän keksi siirtosarjan, jolla hän voittaisi var-

masti. Hän teki sarjan ensimmäisen siirron.

Antikristus katsoi lautaa pitkästyneen näköisenä.

”Shakki on tylsä peli. Pelataan jotain muuta.”
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Antikristus heilautti kättään, ja siinä samassa, Samu-

lin silmien alla, shakkipelin tilanne muuttui tammipelin

tilanteeksi. Lauta oli sama kuin ennenkin, mutta shakki-

nappuloiden sijaan laudalla oli pyöreitä kiekkoja, ja eri

paikoissa kuin shakkinappulat äsken. Samuli on selvässä

tappioasemassa.

”Saan silti sielusi, jos häviät”, Antikristus sanoi

hyökkäävästi.

Samulille palautui mieleen hänen helluntailaisen

tätinsä sanat. ”Paholainen on valheiden mestari.” Ehkä

Antikristuksen taiat olivatkin illuusiota, pelkkää valhet-

ta. Samuli asetti kätensä sille ruudulle, jossa hänen ku-

ningattarensa oli ollut ennen viimeistä loitsua. Vaikka

hänen silmänsä näkivät tyhjän ruudun, hänen kättään

vasten todentotta tuntui shakkinappula. Samuli tarttui

näkymättömään kuningattareen ja teki siirron, joka oli-

si ollut hyvä, jos peli ei olisi muuttunut tammeksi.

Kun Samuli oli siirron tehtyään irroittanut kätensä

kuningattaresta, koko peli alkoi värisemään kuin huo-

nolaatuinen internet-video. Se muuttui takaisin shak-

kipeliksi, tilanteeksi, joka oli ollut ennen pelin muut-

tumista tammeksi. Sillä erotuksella, että nyt laudalla
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olivat myös ne Samulin nappulat, jotka Antikristus oli

taikonut kadoksiin, ja laudalta puuttuivat ne Antikristuk-

sen nappulat, jotka hän oli saanut palaamaan taikavoimin.

”Kato näin.” Kyösti näytti Samulille, kuinka makkaratik-

kua vuollaan.

Samuli oli muiden poikien mukana partioleirillä. Sa-

muli ajatteli, kuinka paljon opittavaa hänellä oli. Tähän

asti hänen kaikki vapaa-aikansa oli mennyt shakkiin, jo-

ten hän ei ollut ehtinyt opettelemaan sellaisia perustaito-

ja kuten makkaratikun vuolemista. Nyt kuitenkin oli kuin

Samulin vanhemmat olisivat unohtaneet koko shakkipelin

olemassaolon, joten Samuli voisi kokea muutakin.
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Nurkkajussi

”Et sä voi olla meidän isä”, 7-vuotias Raisa sanoi 12-

vuotiaalle Hannalle, ”kun sä olet tyttö. Oo sä meidän koi-

ra.”

Hanna oli kaverinsa Katan luona, ja Katan piti pitää

muutama tunti huolta pikkusiskostaan. Katan talon pi-

halla oli leikkimökki, ja tytöt olivat alkamassa leikkimään

siellä kotia. Kata oli äiti, Raisa oli lapsi, ja Hanna oli per-

heen koira. Hanna konttaili ja haukkui tunnollisesti. Toisi-

naan Raisa laski Hannan ulos leikkimökistä haukkumaan.

Parin tunnin päästä Hanna palaili kotiinsa. Koko ko-

timatkan hänestä tuntui siltä, että joku vaklasi häntä ta-

lojen nurkkien takaa. Hannan olo oli epämiellyttävä.

Lopulta Hanna oli lähellä kotitaloaan. Hanna asui rivi-

talossa, ja pihalla oli autokatos kahdeksalle autolle. Han-
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nasta tuntui, että joku tarkkaili häntä autokatoksen nur-

kan takaa.

Hanna meni nurkan taakse ja katsoi. Ei ketään. Siellä

hänestä tuntui, että häntä vaklattiin autokatoksen seuraa-

van nurkan takaa. Hanna meni sinne, eikä sielläkään ollut

ketään.

Hanna oli hämillään. Hänellä oli varma tunne, että

häntä tarkkailtiin, mutta pystyikö tunteeseen luottamaan?

Jos joku tarkkailikin, niin se oli niin nopea, että se pääsi

pois näkyvistä aina kun Hanna meni katsomaan. Hanna

toivoi, ettei se haluaisi vahingoittaa häntä.

Näissä mietteissä Hanna meni kotiin. Hänestä yhä

tuntui, että häntä tarkkailtiin, ja hän kuvitteli nähneensä

vilauksen jostain, joka oli häipynyt kotitalon nurkan

taakse.

”Katsotaan korteistä”, Anelma sanoi. Anelma oli Hannan

naapurintäti, joka istui pyörätuolissa. Hanna koki, että

hän pystyi puhumaan Anelmalle mistä tahansa. Hannan

vanhemmat olivat kiireisiä töidensä takia, mutta Anelmal-

la oli aikaa. Ja se oli aika jännittävää, että Anelma osa-

si ennustaa korteista. Nyt Hanna oli kertonut Anelmalle
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siitä, että hänestä tuntui, että häntä tarkkailtiin.

Anelma otti korttipakan ja sekoitti sen. Sitten hän ja-

koi viisi korttia pöydälle ristin muotoon. Keskimmäiseksi

tuli ruutujätkä, ja sen ympärillä oli numerokortteja.

Anelma osoitti ruutujätkää ja sanoi: ”Tuo kortti osoit-

taa, että sinua vainoaa Nurkkajussi.”

”Onko se vaarallinen?”

Anelma katsoi Hannaa rauhoittavasti. ”Ei se tee muuta

kuin tarkkailee. Mutta kiusallista sekin on. On ihmisellä

oltava oikeus yksityisyyteen.”

”Miten siitä pääsee eroon?”

Anelma vastasi: ”Sinun täytyy odottaa, että se tark-

kailee sinua talon kulmalta. Sitten sinun on juostava sen

perässä seitsemän kierrosta talon ympäri, ja saat sen

kiinni kun juokset koko ajan täysiä. Sen jälkeen sille

pitää sanoa loitsu Nurkkajussi pois nurkista. Hus hus hus.”

Hanna oli pihalla, ja hänestä tuntui, että Nurkkajussi kat-

seli häntä autokatoksen nurkan takaa. Hanna lähti juok-

semaan sen perään. Kun Hanna oli juossut kierroksen au-

tokatoksen ympäri, pihan pojat sattuivat paikalle.

”Mitä sä teet?” Make kysyi.
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”Jahtaan Nurkkajussia”, Hanna vastasi.

”Ei semmoista ookaan”, Make sanoi ivallisesti.

”Hullu se on”, Kake kommentoi.

Pojat alkoivat nauramaan Hannalle, ja Hannaa alkoi

nolottaa niin paljon, että hän meni sisään.

Myöhemmin Hanna oli pihalla hyppäämässä ruutua,

kun hän kuuli, että pojat olivat lähdössä kioskille osta-

maan karkkia. Hannasta oli koko ajan tuntunut siltä, että

Nurkkajussi tarkkaili häntä autokatoksen nurkan takaa.

Niinpä Hanna odotti, että pojat olivat poissa näköpiiristä

ja alkoi jahdata Nurkkajussia. Kolmen kierroksen jälkeen

Hanna kuvitteli nähneensä vilauksen jostain, joka oli

häipynyt seuraavan kulman taakse.

Mutta voi! Neljän kierroksen jälkeen Hanna oli niin

hengästynyt, että hänen oli pakko pysähtyä. Hanna

puuskutti kumarassa ja ajatteli, ettei nurkkajussijahdista

tullut mitään.

”Sinun on alettava kuntoilemaan”, Anelma sanoi.

Hanna oli kertonut Anelmalle, kuinka nurkkajussijah-

dissa oli käynyt, eikä Anelmalla ollut parempaa ohjetta

kuin se, että Hannan oli kohotettava kuntoaan niin, että
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hän jaksaisi juosta seitsemän kierrosta.

”Alat vaikka käymään joka päivä lenkillä”, Anelma

opasti. ”Mutta kunnon nousemisessa voi kyllä kestää

jonkun aikaa. Minä en pysty juoksemaan puolestasi, kun

olen pyörätuolissa.”

Illalla Hanna kävi suihkussa. Hannan kotona oli kyl-

pyhuoneessa ollut vesivahinko vuotta aiemmin. Se tar-

koitti sitä, että vettä oli päässyt kylppärin lattian läpi,

ja lattian sisässä oli alkanut kasvaa hometta. Vesivahin-

koa korjattaessa Hannan vanhemmat olivat asennuttaneet

kylppäriin suihkukopin, ettei vesivahinko toistuisi.

Kun Hanna oli riisuutunut ja käveli suihkukoppiin,

hänestä tuntui, että joku tarkkaili häntä suihkukopin toi-

selta puolen. Hanna kurkkasi suihkukopin toiselle puolen,

mutta siellä oli vain tyhjä kulmaus.

”Nyt tämä menee jo liian pitkälle”, Hanna ajatteli.

”Edes suihkussa ei saa käydä rauhassa mokomalta Nurk-

kajussilta.”

Koko suihkuttelun ajan Hannasta tuntui, että joku

katseli suihkuverhon välistä. Hanna kuvitteli nähneensä

jostain vilauksenkin suihkuverhon alta. Hanna ajatteli,
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että kunnon kohottamisessa voisi kestää kuukausia, ja ko-

ko sen ajan hänen olisi käytävä suihkussa Nurkkajussin

katseen alla. Sellainen peli ei kyllä vetelisi. Jotain täytyisi

keksiä.

Sitten Hannalla välähti. Leikkimökki! Katan talon pi-

halla oli leikkimökki, ja se oli niin pieni, että hän jaksaisi

juosta sen ympäri seitsemän kierrosta.

”Tuntuuko sinustakin nyt siltä, että meitä tarkkaillaan?”

Hanna kysyi.

”Joo”, Kata vastasi.

”Mut se ei vaklaa leikkimökin nurkan takaa vaan talon

nurkan takaa”, Hanna totesi.

Hanna oli kertonut Katalle nurkkajussiongelmasta, ja

tytöt olivat Katan pihalla jahdissa. Omakotitalon ympäri

he eivät jaksaisi kuitenkaan juosta seitsemää kierrosta

täysillä.

Niinpä tytöt menivät leikkimökin taakse ja painautui-

vat sen seinää vasten niin, ettei heitä nähnyt talolta. Het-

ken päästä Hannasta tuntui, että joku katseli heitä leik-

kimökin nurkan takaa, ja tytöt lähtivät juoksemaan sen

perään.

138



Seitsemän kierrosta leikkimökin ympäri taittui nopeas-

ti, ja kun tytöt tulivat viimeisen kulman takaa, he näkivät

hengästyksissä puuskuttavan ihmisen. Se oli suunnilleen

Hannan pituinen, mutta tytöt eivät osanneet sanoa, oliko

se mies vai poika. Kuitenkin sillä oli päässään oranssi lip-

pis, jossa oli muovinen lippa ja teksti ”Hankkija.” Se seisoi

kumarassa.

”Nurkkajussi!” Kata totesi.

Hanna alkoi muistelemaan, kuinka se karkoitusloitsu

meni. Hetken mietittyään Hanna muisti ja sanoi: ”Nurk-

kajussi pois nurkista. Hus hus hus.”

Siinä samassa Nurkkajussi kutistui pisteeksi ja hävisi.

”Päästiinpäs siitä eroon”, Kata sanoi.

Tytöt lähtivät kävelemään Hannan luokse, ja heistä

tuntui, että he olivat ihan kahdestaan. Kukaan ei ollut

tarkkailemassa.
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Aaprahammi

10-vuotias Risto potki palloa pihalla. Oli tylsää, kun ei

ollut kavereita. Eikä kerrostalon sisäpihalta saanut lähteä

minnekään, kun kadulla saattoi törmätä pultsariin.

Risto asui Kalliossa. Kallio on kaupunginosa Helsin-

gissä, jossa asuu pultsareita ja taiteilijoita, muttei juuri-

kaan lapsia. Risto ja hänen äitinsä olivat vastikään muut-

taneet Kallioon siksi, että äiti piti itseään taiteilijana.

Vaikka ei hän Riston mielestä mikään oikea taiteilija ollut.

Hän vain piirsi mainoskuvia mainostoimistossa. Sentään

talot Kalliossa olivat Ristostakin kauniita. Joskus hyvin

kauan sitten oli osattu tehdä sellaisia.

Yhtäkkiä porttikongista ilmestyi kummallisen

näköinen poika. Oli syksy ja kello kahdeksan, joten

oli pimeää. Poika näytti hohtavan valoa pimeyteen.
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Poika kulki talon viertä pitkin, ja oli kuin pojan läpi

olisi kuultanut. Kun poika tuli lähemmäksi, hän näytti

muutaman vuoden Ristoa nuoremmalta. Poika käveli nyt

talon viertä, ja Ristosta näytti, kuin hän olisi kävellyt

pari senttiä maanpinnan yläpuolella.

Poika tuli varaston ovelle ja kokeili sitä. Kun hän huo-

masi sen olevan lukossa, hän palasi samaa reittiä kuin oli

tullutkin ja hävisi näkyvistä.

Ristoa tapaus jäi kummastuttamaan. Kuka tuo hohta-

va poika oli? Niinpä Risto oli taas seuraavana iltana pi-

halla. Poika ilmestyi taas, samaan kellonaikaan kuin edel-

lisenäkin iltana.

”Hei!” Risto huusi.

Poika ei reagoinut vaan käveli vain samaa reittiä kuin

edellisenäkin iltana.

”Kuka olet?” Risto huikkasi.

Ei taaskaan vastausta. Poika oli taas varaston ovella

ja kokeili sitä. Kun hän huomasi sen olevan lukossa, hän

lähti poistumaan.

Risto potkaisi pallon poikaa päin. Ihan hiljaa, mut-

ta kuitenkin. Poika ei reagoinut palloon vaan jatkoi

kävelyään. Ristosta näytti kuin pallo olisi mennyt pojan
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läpi. Sitten poika oli kadonnut nurkan taakse.

Hakaniemen torilla oli markkinat. Siellä oli ruokia ympäri

Suomea, kalakukkoja Kuopiosta ja mustaamakkaraa Tam-

pereelta. Äiti oli ostanut Ristolle lihapiirakan joltain ko-

julta, jossa oli ollut kyltti ”Kuopio.” Yhtäkkiä Risto näki

teltan, joka oli suljettu.

Risto kurkkasi telttaan, ja sen seinällä oli valokuvia

ihmisistä. Kuvissa kaikkien ihmisten päiden ympärillä oli

valokehät. Valokehät olivat hiukan epäsäännöllisiä ja toi-

vat mieleen ne kuviot, joita oli äidin solmuvärjätyissä pai-

doissa. Niitä oli kaiken värisiä, punaisia, keltaisia, turkoo-

seja. . . .

”Täällä otetaan aurakuvia”, teltassa oleva mies sanoi.

”Mitä?” Risto kysyi.

”Kaikilla ihmisillä on pään ympärillä aura”, mies jat-

koi. ”Se on näkymätön, mutta erikoislaitteistolla sen saa

kuvattua, kuten noissa kuvissa.” Mies viittasi seinällä ole-

viin valokuviin.

Mies jatkoi vielä: ”Otetaanko sinustakin aurakuva? Se

maksaa vain kympin.”

Risto innostui. Olisi aika mageeta, jos hänestäkin olisi
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kuva, jossa pään ympärillä olisi valokehä.

”Odota”, Risto sanoi.

Risto palasi äidin luokse ja sanoi: ”Mä haluun, että

musta otetaan aurakuva. Se maksaa vain kympin.”

”Ne aurakuvat on täyttä humpuukia”, äiti sanoi.

”Miten niin?” Risto kysyi.

”No kun jotkut luulee, että siitä aurasta voi päätellä

jotain ihmisen luonteesta”, äiti vastasi. ”Vaikka oikeasti ei

voi.”

Risto tiesi, mistä narusta vetää ja sanoi: ”Mut ne au-

rakuvat on tosi taiteellisia.”

”No siinä tapauksessa”, äiti vastasi ja antoi kympin.

Äiti oli hulluna kaikkeen taiteelliseen.

Risto meni telttaan ja antoi kympin miehelle. Mies ot-

ti laitteen, joka näytti kameralta, mutta oli isomman ja

monimutkaisemman näköinen. Hän suuntasi laitteen Ris-

toon, ja kuului räpsähdys. Eipä aikaakaan, kun aurakuva

tulostui teltassa olevasta tulostimesta. Riston aura näytti

isommalta ja kirkkaammalta kuin seinässä olevissa kuvis-

sa.

”Sun aura kertoo, että olet erityisen herkkä”, mies sa-

noi. ”Sä näet muita helpommin haamuja ja kummituksia
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ja sen sellaista.”

Risto sai kuvan ja poistui teltasta. Hän jäi kuitenkin

miettimään. Jos hän näki helposti haamuja, oliko hänen

näkemänsä hohtava poika ollut haamu? Ja mitä se halusi?

Ilmeisesti se yritti päästä varastoon. Ja jos Risto näki

muita ihmisiä herkemmin haamuja, tarkoittiko se sitä,

että muut eivät nähneet poikaa?

Illalla Risto oli taas pihalla odottamassa poikaa. Tällä ker-

taa Risto oli jättänyt varaston oven auki. Poika ilmestyi-

kin ja käveli tavallista reittiään, mutta nyt hän meni auki

olevasta ovesta varastoon.

Risto odotti pihalla, mitä tapahtuu. Varastosta kuului

kiljaisu ja jotain kolinaa. Kolina jatkui, ja jonkun ajan

päästä poika tuli ulos vihaisen näköisenä ja poistui samaa

reittiä kuin tavallisestikin.

Risto jäi pettyneenä potkimaan palloa. Hän oli toi-

vonut, että pojan salaisuus olisi selvinnut hänelle, mutta

mysteeri oli vain syventynyt.

Talonmies oli kuullut kirkaisun ja kolinan ja tuli pi-

halle katsomaan, mitä tapahtuu. Kun hän näki avoimen

varastonoven, hän meni varastoon katsomaan.
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Hetken päästä talonmies tuli ulos varastosta ja kysyi

Ristolta: ”Sinäkö olet sotkenut paikat tuolla?”

Risto säikähti. ”En. . . ”

”Siellä on kaikki tavarat heitelty ympäriinsä”, talon-

mies syytti. ”Kyllä se taisit olla sinä. . . ”

”Ei kun se oli kummitus”, Risto sanoi arasti.

”Höpö höpö”, talonmies sanoi. ”Ei kummituksia ole

olemassakaan.”

Talonmies ja Risto menivät Riston kotiin, ja talonmies

kertoi äidille Riston sotkeneen varastossa.

”Se oli kummitus”, Risto yritti.

”Se aurakuvaus on sotkenut pääsi”, äiti sanoi. ”Jos

teet uudelleen töllöjä pihalla, joudut olemaan koko ajan

sisällä.”

Talonmiehelle äiti sanoi: ”Minä pidän huolen siitä, et-

tei tämä toistu.”

Tällä kertaa Risto selvisi varoituksella. Hän jatkoi

pihalla leikkimistä, ja hohtava poika kävi kokeilemassa

joka ilta varastonovea kuten ennenkin. Enää Risto ei

uskaltanut avata ovea kummitukselle, ettei ulkoleikkejä

kiellettäisi kokonaan.
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Parin viikon päästä Riston kotitalo täytti sata vuotta.

Juhlan kunniaksi talonyhtiön vanhimmat asukkaat olivat

tehneet lehden, jossa kerrottiin talon historiasta ja esitel-

tiin ihmisiä, jotka olivat asuneet talossa kauan sitten. Lehti

jaettiin joka asuntoon.

Risto luki lehteä, ja hänen huomionsa kiinnittyi poi-

kaan nimeltä Aaprahammi. Aaprahammin perhe oli asu-

nut talossa 90 vuotta aikaisemmin. Perhe oli ollut köyhä,

ja Aaprahammilla oli ollut vain yksi lelu, puinen kuorma-

auto. Aaprahammi ja talonmies olivat olleet pikkaisen na-

pit vastakkain, kun Aaprahammi oli aina tehnyt metku-

ja. Oli ollut sisällissota-aika, mutta talonmiehellä oli ollut

puujalka, niin hän ei ollut joutunut rintamalle.

Kerran Aaprahammin oli kipannut puisella kuorma-

autollaan hiekkaa käytävälle talon sisällä. Seuraavan ker-

ran kun Aaprahammi oli leikkinyt kuorma-autolla ulkona,

talonmies oli ottanut sen ja laittanut varaston ylähyllylle.

Sen jälkeen Aaprahammilla ei ollut ollut yhtään lelua.

Vähän noiden tapahtumien jälkeen Aaprahammi oli

sairastunut espanjantautiin. Espanjantauti oli ollut kulku-

tauti, johon osa sairastuneista kuoli, vähän kuin Korona.

Aaprahammi oli sairastanut muutaman viikon ja sairau-
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den murtamana kuollut. Aaprahammin puisen kuorma-

auton kohtalosta kukaan ei tiennyt.

Lehdessä oli lyijykynäpiirros Aaprahammista, ja se

näytti ihan samalta kuin se hohtava poika, jonka Risto

oli nähnyt monia kertoja pihalla. Silloin Ristolla välähti.

Risto oli liian vanha leikkimään hiekkalaatikolla, mutta

hänen vanhat hiekkalaatikkolelunsa olivat yhä pestyinä

hänen kaapissaan. Risto kaivoi niiden joukosta ison muo-

visen kuorma-auton. Se ei ollut puuta, mutta sai kelvata.

Illalla Risto jätti kuorma-auton varaston lattialle ja

jätti varaston oven auki. Toivottavasti Riston suunnitel-

ma toimisi. Muutoin hänen pihaleikkioikeutensa olisi men-

nyttä.

Hohtava poika ilmestyi kuten muinakin iltoina ja käveli

varastoon. Ristoa jännitti. Hetken päästä poika tuli ulos

Riston kuorma-auto kainalossaan. Risto tunsi pientä hel-

potusta. Kirkaisua tai kolinaa ei ollut kuulunut.

Poika nosti kätensä tervehdykseen ja hymyili Ristolle.

Risto nosti kätensä vastavuoroiseen tervehdykseen. Vähän

aikaa pojat tuijottivat toisiaan hymyillen.

Sitten hohtava poika lensi salamana taivaalle Riston
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kuorma-auto kainalossaan, häviten lopulta pisteeksi. Risto

kävi varastossa katsomassa, ja tällä kertaa siellä oli paikat

kunnossa.

Sen jälkeen hohtavaa poikaa ei enää koskaan näkynyt.

Aaprahammi oli saanut sen mitä oli ollut etsimässäkin.
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Konsultti-isä

7-vuotias Taavetti pomppi vanhempiensa sängyllä. Se

jousti hyvin. Sängyn vieressä oli iso pata. Pienempänä

Taavetti oli usein istunutkin padassa, eikä hän ollut

päässyt pois, vaan isän tai äidin oli pitänyt nostaa hänet.

Taavetin mieleen tuli, että oli oikeastaan vähän kum-

mallista, että vanhemmilla oli iso pata makuuhuoneessa.

Se oli aina ollut siinä, joten Taavetti ei ollut aiemmin miet-

tinyt asiaa, mutta nyt kun tuli ajatelleeksi, kenelläkään

hänen kavereidensa vanhemmista ei ollut pataa makuu-

huoneessa.

Sitten isä tuli sisään huoneeseen. ”Rauhoitupas, Taa-

vetti, minulla on vähän asiaa.”

Taavetti ja isä istuivat sängylle, ja isä aloitti: ”Isällä

on nyt uusi työpaikka. Minä olen nykyään konsultti.”
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”Mitä konsultit tekevät?” Taavetti epäili, ettei hän sai-

si kunnon vastausta. Isän entinen ammatti oli sosiaalivir-

kailija, eikä Taavetille ollut oikein selvinnyt sekään, mitä

sosiaalivirkailijat tekevät.

”Konsultit neuvovat ihmisiä, joilla on ongelmia.” Isän

vastaus oli yhtä mystinen kuin hänen aiempi vastauksensa,

että sosiaalivirkailijat auttavat pulassa olevia ihmisiä.

”Sehän on sitten melkein sama kuin sosiaalivirkailija”,

Taavetti sanoi.

”No ei ihan”, isä vastasi. ”Olisi mulla toinenkin asia.

Olet nykyään niin iso poika, että voit nukkua koko yöt

omassa sängyssäsi. Älä enää kömmi keskellä yötä meidän

viereemme.”

”Okei”, Taavetti sanoi.

Isä lähti lukemaan lehteä, ja Taavetti jäi miettimään.

Vanhempien välissä nukkuminen oli kivaa, mutta kai hän

selviäisi omassakin sängyssään.

Mutta ne ammatit. Taavetti ei ymmärtänyt, miksei

isä alkanut kaivinkoneen kuljettajaksi. Se olisi ollut paljon

hienompaa kuin konsulttihommat, joista ei ymmärtänyt

mitään. Taavetti ajatteli, ettei hän isona ryhtyisi konsul-

tiksi niinkuin isi, tai joogaopettajaksi niinkuin äiti, vaan
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hänestä tulisi kaivinkoneen kuljettaja.

Seuraavana iltana kello kahdeksan, kun Taavetti oli

syömässä iltapalaa, isä sanoi, että hän lähtee lenkille. Taa-

vettia kummastutti, koska isällä ei ollut tapana käydä len-

killä.

Ilta kului, ja tuli Taavetin nukkumaanmenoaika.

”Kuinka kauan isä on siellä lenkillä?” Taavetti kysyi

äidiltä, kun tämä oli laittamassa Taavettia nukkumaan.

”Isällä voi kestää”, äiti vastasi lempeästi.

Aamuyöllä Taavetti heräsi siihen, kun ulko-ovi kävi.

”Olipa pitkä lenkki”, Taavetti ajatteli.

Seuraavana aamuna, kun Taavetti oli lähdössä kou-

luun, hän huomasi eteisessä, kenkiensä vieressä ison, kuol-

leen sammakon. ”Äiti, täällä on kuollut sammakko!”

Äiti tuli katsomaan. ”Oho, niinpä onkin, laitetaan se

roskiin.”

Äiti otti sammakon ja vei sen keittiöön, jossa lähin

roskis sijaitsi.

Siitä alkaen isä oli useina iltoina viikossa lenkillä ja palasi

usein vasta aamuyöllä.
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Kerran Taavetti kysyi isältään: ”Isä, mitä sulla on

täällä salkussa?”

Salkku oli isän mukana aina, kun isä oli töissä. Kerran

Taavetti oli salaa yrittänyt uteliaisuuttaan aukaista sitä,

mutta se oli ollut lukossa.

”Sinne ei saa katsoa”’, isä sanoi. ”Siellä on isän asiak-

kaiden papereita, mutta ne ovat salaisia. Asiakkat ei

tykkää, jos niitä katsellaan.”

Taavetti nosti salkkua, ja se kolisi. Taavetti ihmetteli,

mitä ihmettä ovat kolisevat paperit, mutta kysymys tuntui

niin tyhmältä, että hän näki parhaaksi vaieta.

Isä otti salkun Taavetin kädestä ja asetti sen lattialle.

”Anna sen olla.”

Taavetista isän uudet tavat alkoivat vaikuttaa todella

kummallisilta. Konsultin ammatti, josta ei ymmärtänyt

mitään, pitkät öiset lenkit, koliseva salkku. . .

Eräänä yönä, kun Taavetti hiippaili vessaan, hän näki,

että vanhempien makuuhuoneen ovi oli raollaan ja siellä

paloi valot. Taavetti kurkkasi huoneeseen.

Isä ja äiti olivat alasti sen ison padan ääressä. Heillä oli

päässään mustat, isolieriset hatut, joiden korkea hattuo-
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sa kapeni teräväksi kärjeksi, mutta heillä ei ollut mitään

muuta päällään. He hämmensivät jotain padassa olevaa,

ja padasta kuului porina.

Taavettia alkoi pelottaa. Hänen tutut ja turvalliset

vanhempansa puuhasivat salaa jotain, mistä he eivät ker-

toneet Taavetille. Taavetti ei edes uskaltanut ilmaista ole-

vansa ovella vaan hiippaili hiljaa omaan sänkyynsä.

Sängyssä Taavettia pelotti. Kun hän oli nähnyt

vanhempansa hämmentämässä pataa, nämä olivat vai-

kuttaneet niin vierailta. Ikään kuin he eivät olisikaan

tutut ja turvalliset vanhemmat. Pelon ja kauhistuksen

takia Taavetti nukkui loppuyön huonosti. Jos vanhem-

mat eivät olletkaan niin tuttuja ja turvallisia kuin hän

oli kuvitellut, ehkä he haluaisivat vanhingoittaa Taavettia.

Seuraavana aamuna Taavetti söi aamupalaa äidin kanssa.

Äiti oli kuin yöllä ei olisi tapahtunut mitään kummallista.

Taavetti ajatteli, pitäisikö hänen ottaa öinen episodi pu-

heeksi. Se pelotti. Ehkä vanhemmat vahingoittaisivat Taa-

vettia jos ymmärtäisivät Taavetin tietävän jotain heidän

touhuistaan.

Lopulta Taavetti rohkaistui. ”Mä näin teidät viime
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yönä. Te olitte alasti ja hämmensitte jotain padassa.”

Äiti naurahti. ”Ei, nyt sä olet kyllä nähnyt unta.”

”Ei, kyllä se oli totta”, Taavetti sanoi. ”Teillä oli sem-

moiset hassut hatut.”

”Ihan tavallisesti me nukuttiin”, äiti sanoi. ”Nyt sä

höpsit.”

Keskustelu päättyi siihen, mutta Taavetti oli

hämillään. Oliko hän nähnyt unta? Äiti väitti niin,

mutta Taavetti oli varma näkemästään.

Elämä jatkui. Taavetista tuntui, että isä ja äiti puuhasivat

jotain kummallista, mistä hän ei saanut selkoa. Taavettia

pelottikin vähän, mutta häntä kohtaan isä ja äiti olivat

tavallisen ystävällisiä ja huolehtivaisia.

Eräänä yönä, kun Taavetti oli hiippailemassa vessaan,

hän näki valon kajastavan vanhempien makuuhuoneesta.

Taavetti rohkaisi mielensä. Nyt hän vaatisi selitystä.

Taavetti ryntäsi vanhempien makuuhuoneeseen. Isä

ja äiti olivat taas alasti, hassut hatut päässään,

hämmentämässä pataa. He kääntyivät katsomaan Taavet-

tia.

”Taavetti, sinä kävelet unissasi”, äiti sanoi.
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”Anna olla, Klaara”, isä sanoi. ”Taavetti on jo niin

vanha, että me voidaan kertoa.”

Äiti jäi hämmentämään pataa, ja isä ja Taavetti istui-

vat sängyn laidalle.

”Kuule”, isä sanoi. ”Isä ja äiti on noitia. Kun sinä olit

pieni, meillä oli noitahommat tauolla, mutta nyt me aloi-

tettiin taas. Me keitetään taikajuomaa. Sitä pitää keittää

yöllä ja alasti, muuten siinä ei ole taikaa.”

Isä ja Taavetti katsoivat pataa. Siinä oli violettia nes-

tettä, joka kupli. Kuplia nousi padasta, ne tekivät omitui-

sia kiemuroita ilmassa ja palasivat sitten pataan.

”Ja päivisin minä myyn taikajuomaa ihmisille, joilla

on ongelmia”, isä jatkoi. ”Että sellaista konsultointia.”

”Entä ne sinun yölenkkisi?” Taavetti kysyi.

”Silloin minä pyydystän lepakoita ja rupikonnia taika-

juoman raaka-aineeksi”, isä vastasi.

Isä näytti Taavetilla vaatehuoneessa olevaa säkkiä, ja

se oli täynnä isoja kuolleita sammakoita ja lepakoita.

”Entä ne kolisevat paperit salkussa?” Taavetti jatkoi.

”Ne ovat taikajuomapulloja”, isä vastasi.

Isä jatkoi: ”Kun sinusta tulee vähän vanhempi, me ope-

tetaan noitahommat sinullekin. Noitavoimat ovat meidän
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suvulla verissä. Voit sitten valita, ryhdytkö isona noidaksi.

Mutta mene nyt nukkumaan.”

”Miten se taikajuoma vaikuttaa?” Taavetti kysyi.

”Me kerrotaan, kun olet vähän vanhempi”, isä vastasi.

Taavetti kömpi helpottuneena omaan huoneeseensa.

Nyt kun omituiset asiat olivat saaneet selityksensä, ne

eivät enää pelottaneet. ”Noita tai kaivinkoneen kuljetta-

ja”, Taavetti ajatteli. Nyt hänellä oli kaksi ammattia, joita

hän halusi tehdä isona. Ehkä hänestä tulisi kaivinkonenoi-

ta.
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Salakäytävä

10-vuotias Matias koputti salin seinää. Kuului kumea kop

kop, ikään kuin seinän takana olisi tyhjä tila.

”Mitä teet?” Matias kuuli äänen. Äiti oli tullut saliin.

”Etsin salakäytäviä”, Matias vastasi.

”Ei täällä salakäytäviä ole”, äiti nauroi. ”Tuo seinä on

kymmenen senttiä paksu, ja toisella puolella on eteinen.”

Matias pettyi. Kymmenen sentin päässä tosiaan oli

eteinen, eikä kymmensenttiseen onkaloon ihminen mah-

tuisi kulkemaan.

Matiaksen vanhemmat olivat ostaneet kartanon maa-

seudulta, ja perhe oli juuri muuttanut siihen. Vanhemmat

tekisivät kartanosta kurssikeskuksen. Ihmiset voisivat tul-

la kartanoon pitämään erilaisia kursseja ja leirejä. Kahden

viikon päästä olisi ensimmäinen leiri, jonka järjestäisivät
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sahaja joogan harrastajat. Matias ajatteli, että sitten pi-

ha olisi varmaan täynnä ihmisiä, jotka sahaisivat hassuissa

asennoissa.

Tällä kertaa salakäytävää ei löytynyt, mutta Matias ei

lannistunut. Kartano oli vanha, ja sen huonekalut olivat

sellaisia koristeellisia puuhuonekaluja. Atmösfääri oli juu-

ri otollinen salakäytävien ja salalokeroiden löytämiselle.

Niinpä Matias koputteli seiniä ympäri kartanoa onton pai-

kan löytämisen toivossa.

Lopulta Matias oli kuullut koputtaessan todella ku-

mean äänen keittiön komeron takaseinästä. Lisäksi sen ta-

kana ei ollut mitään huonetta. Vieressä oli ulkoseinä, mut-

ta Matiaksesta näytti siltä, että ulkoseinän ja komeron ta-

kaseinän väliin mahtuisi ihminen.

Matias tutki komeron takaseinää, ja se koostui kahdes-

ta puulevystä, joiden välissä oli koristeellinen lista. Hän

kokeili liikuttaa alempaa levyä, ja se toden totta liikkui.

Sen sai työnnettyä ylös, ja takaa paljastui alaspäin vievä

käytävä, jossa oli tikkaat.

Käytävä oli pimeä, joten Matias haki taskulampun

ja laskeutui tikkaita. Hän tuli pieneen huoneeseen, jossa

oli sänky ja pöytä. Vaikka tila ei ollut mitenkään erikoi-
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nen, Matias oli onnensa kukkuloilla. Hän oli löytänyt sa-

lakäytävän, joka vei salaiseen huoneeseen!

Matias tutki huonetta, mutta mitään omituista ei

paljastunut. Kaikki pinnat olivat vain paksun pölyn pei-

tossa, kuin huonetta ei olisi käytetty vuosikymmeniin.

Seuraavana aamuna äiti kysyi Matiakselta: ”Keittiöstä on

hävinnyt grillattu kana. Oletko sinä ottanut sen?”

”En”, Matias vastasi.

”Niin minä arvelinkin”, äiti sanoi. ”Mutta se tarkoittaa

sitä, että joku maankiertäjä tai vastaava on hiippaillut

yöllä keittiössämme.”

Maankiertäjä tarkoittaa sellaista koditonta kulkuria,

joka hankkii elantonsa epäilyttävin menetelmin.

”Ne sahaja joogalaiset tulee kahden viikon päästä”, isä

jatkoi. ”Meidän pitää hankkia tänne hälyytysjärjestelmä

siihen mennessä. Ei täällä kukaan saa hiippailla silloin,

kun meillä on vieraita.”

”Voinko minä mennä uima-altaaseen uimaan?” Matias

kysyi.

Kartanon pihalla oli allas, ja sen keskellä oli patsas.

Äiti ja isä olivat olleet patsaasta tosi innoissaan, koska
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sen veistäjä oli kuulemma kuuluisa. Matiaksen mielestä

juoksijaa esittävä patsas oli hieno.

”Ei”, isä vastasi. ”Se on enempi sellainen koristeallas.”

”Ja se vesi on likaista”, äiti sanoi. ”Voi tulla sairaaksi,

jos ui siinä.”

Matias oli pettynyt. Mitä iloa koristealtaasta oli kenel-

lekään? Hänen mielestään altaat olivat sitä varten, että

niissä uitiin.

Edellisen päivän menestys salakäytävien kanssa oli yhä

Matiaksen mielessä, ja niinpä hän käytti päivän etsien

lisää salakäytäviä ja salalokeroita. Mitään ei vain löytynyt.

Matiaksen sänky oli kartanon vanhaa kalustusta, ja se

tolpat nousivat sänkytason yläpuolelle. Kun Matias oli il-

lalla menossa nukkumaan, hän tajusi, että tolppien päässä

oli pallukat, jotka sai ruuvattua irti. Erään tolpan sisältä

löytyikin vanhan näköinen paperikäärö.

Matias rullasi paperikäärön auki ja alkoi lukemaan.

Siinä kerrottiin, että talossa oli muinoin asunut niin ujo

nainen, ettei tämä ollut uskaltanut olla tekemisissä ih-

misten kanssa. Nainen oli teettänyt itselleen salaisen huo-

neen ja asunut siellä. Hän oli vain öisin muiden nukkuessa

käynyt keittiössä syömässä.
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Käärössä kerrottiin myös, että kuoltuaan nainen ei ol-

lut uskaltanut mennä taivaaseen, koska hän oli pelännyt,

että taivaassa joutuisi tekemisiin muiden ihmisten kans-

sa. Niinpä naisen henki oli jäänyt nukkumaan salaiseen

huoneeseen, ja se heräisi jos sitä häirittäisiin.

Pala nousi Matiaksen kurkkuun. Naisen henki oli siis

vienyt edellisenä yönä kanan keittiöstä! Mitä Matiaksen

vanhemmat nyt sanoisivat, jos saisivat tietää, että Ma-

tias oli herättänyt ruokavarashengen! Varmaan vanhem-

mat olisivat tosi vihaisia Matiakselle.

Matias katsoi paperia, ja sen lopussa vielä sa-

nottiin, että kartanoon oli kätketty ohjeet hengen

häätämiseksi. Hädissään Matias ruuvasi irti pallukat muis-

ta sängyntolpista, jos vaikka sängystä löytyisi ohjeet hen-

gen häätämiseksi, mutta kolme muuta tolppaa olivat tyh-

jiä.

Matiaksen oli vaikea saada unta, koska hänellä oli syyl-

linen olo. Oli hänen vikansa, että heidän keittiöstään oli

hävinnyt ruokaa. Matias mietti, kertoisiko salakäytävästä

ja hengestä vanhemmille. Kertominen pelotti häntä kui-

tenkin niin paljon, että hän päätti pitää asian omana

tietonaan.

161



Seuraavana aamuna isä oli vihainen. Keittiöstä oli yön ai-

kana hävinnyt kolme pakettia homejuustoa. Maaseudulla

kaupat eivät ole yhtä hyviä kuin kaupungeissa, joten isä

oli joutunut tilaamaan homejuustot Helsingistä. Ne olivat

olleet ranskalaisia erikoishomejuustoja.

”Niistä pahuksen maankiertäjistä on päästävä eroon”,

isä manasi.

Matias oli ihan nolona. Hän tiesi, että homejuusto-

jen katoaminen oli hänen vikansa. Vanhemmille hän ei

kuitenkaan uskaltanut asiaa paljastaa. Vanhemmat vain

puhuivat, kuinka tärkeää olisi hankkia taloon kunnolli-

nen hälyytysjärjestelmä ja vaihtaa lukot. ”Jos ne maan-

kiertäjät vaikka saavat jotain ruuan varastamista pahem-

paa päähänsä.”

Matias ajatteli, että olisi ensiarvoisen tärkeää löytää

talosta ohjeet, joilla hengen saa karkoitettua. Hän koput-

teli seiniä salalokeron löytämisen toivossa ja tutki huone-

kaluja, erityisesti vanhempien sängyn. Isä ja äiti naureske-

livat Matiakselle, kun tämä niin ryppyotsaisesti etsi sala-

lokeroita. Syytä etsinnän tärkeydelle Matias ei tietenkään

voinut paljastaa.
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Päivällä vanhemmat läksivät kylälle asioimaan. He

pyytäisivät kyläkauppiasta tilaamaan Helsingistä lisää

ranskalaisia homejuustoja. Kylällä oli myös lukko-

seppä, ja vanhemmat kävisivät neuvottelemassa tur-

vajärjestelmistä.

Matias jäi yksin taloon. Silloin hänellä välähti. Koris-

teallas ja patsas! Ehkä ohjeet eivät olletkaan kartanossa

vaan sen pihalla olevassa patsaassa. Onneksi oli lämmin

päivä. Matias riisuutui ja kahlasi likavedessä patsaalle.

Matias tutki, ja patsaan ja sen jalustan välissä oli sent-

ti tyhjää tilaa. Siellä näytti olevan jokin metalllilevy.

Matias yritti saada otetta metallilevystä, mutta ra-

ko, jossa se oli, oli liian kapea Matiaksen sormille. Ma-

tias mietti, mitä voisi käyttää apuvälineenä. Harjan varsi

olisi liian paksu, ja Matiaksen puukko liian lyhyt. Lopulta

hän keksi: Vesuri! Hän haki vesurin työkaluvajasta ja sai

sillä työnnettyä metallilevyä niin, että se putosi patsaan

toiselta puolelta veteen.

Matias nosti metallilevyn altaasta. Se oli ruosteessa, ja

siinä oli kirjainten muotoisia reikiä. Esimerkiksi K:t olivat

ihan K:n näköisiä, mutta jotkut kirjaimet olivat hassuja.

Esimerkiksi O oli vain pyöreä reikä. Kirjaimet muodostivat
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sanoman:

”Tässä loitsu, jota etsit:

Taivaaseen mahtuu myös erakko.

Ei ihmisistä käteen tule rakko.

Painu vaan valoon.

Niin saadaan rauha taloon.”

Matias meni metallilevyn kanssa salahuoneeseen ja lu-

ki loitsun, taskulampun valossa, oikein vakavalla ja ar-

vokkaalla äänellä. Silloin hän tunsi eteensä ilmestyvän jo-

tain. Matias valaisi sitä jotain taskulampulla ja näki val-

keaan pitsiyöpaitaan pukeutuneen, läpikuultavan naisen,

joka seisoi hetken paikallaan ja syöksyi huoneen katon läpi

ylös.

”Toivottavasti tuo toimi”, Matias ajatteli.

Kahden viikon päästä sahaja joogalaiset tulivat, ja Ma-

tiakselle paljastui, etteivät he mitään sahanneet. Sahaja

on intialainen sana, eikä se tarkoita samaa kuin suomen

sahaaja. Intian sahaja tarkoittaa yksinkertaista.

Ruokaa ei enää ollut öisin kadonnut, joten loitsu oli toi-

minut. Vanhemmat olivat hankkineet taloon uudet lukot.
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Matias kuitenkin poti huonoa omaatuntoa siitä, ettei hän

ollut kertonut aaveesta vanhemmille. Niinpä hän itkuisena

tunnusti äidille koko jutun.

Äiti lohdutti: ”Olisit veikkonen kertonut aiemmin,

jos tuollainen asia sinun mieltäsi painoi. Ei se ruuan

häviäminen sinun vikasi ollut, kun ei aaveita ja henkiä

oikeasti ole olemassa. Joku maankiertäjä se varmaan oli.”
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Nukke

”Tämmöisenhän sä halusit.” Äiti näytti parinkymmenen

sentin pituista nukkea.

Äiti ja 9-vuotias Suvi olivat Halpahallissa, ja leluosasto

piti tietysti katsoa.

”Ei kun mä haluan Dardien”, Suvi sanoi.

Dardie-nuket olivat muodissa Suvin kavereiden keskuu-

dessa. Ne olivat kauniita nuoria naisnukkeja, ja niille sai

muodikkaita vaatteita.

”Tää on melkein kuin Dardie”, äiti jatkoi.

Suvi katsoi nukkea inhoten. Se oli paksumpi ja pik-

kutyttömäisempi kuin Dardiet. Jos hän menisi tuon nu-

ken kanssa kavereiden Dardie-leikkeihin, hänet naurettai-

siin pellolle.

”Mut katso tän jalkoja”, äiti jatkoi. ”Normaalissa asen-
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nossa, ja tän keho on totuudenmukaisempi.”

Äiti ei ollut suostunut ostamaan Suville Dardieta, kos-

ka äidin mukaan ne opettivat vääristynyttä kehonkuvaa.

Äidistä Dardie oli liian laiha, ja hän pelkäsi, että Dardien

saatuaan Suvi alkaisi laihduttamaan itsekin. Ja Dardien

jalat olivat korkokenkäasennossa, eikä äidistä tytöille saa-

nut opettaa, että on pakko olla korkokengät.

Kyllähän Suvi ymmärsi, etteivät oikeat ihmiset ole

yhtä laihoja kuin Dardie, eikä korkokenkien käyttäminen

ole pakko. Mutta äiti oli tiukkis. Äiti oli päättänyt kas-

vattaa Suvista rohkean ja itsenäisen naisen, mitä se sitten

tarkoittikin. Yleensä se tarkoitti sitä, että Suvin piti tehdä

juuri niin kuin äiti käski.

”Ei toi oo yhtään niin kuin Dardie”, Suvi sanoi.

”Älä höpsi”, äiti sanoi.

Suvin vastalauseista huolimatta äiti osti nuken Suvil-

le. Suvi tiesi, että hänen haaveensa saada oikea Dardie oli

nyt askeleen kauempana. Jos Suvi kerjäisi Dardieta, äiti

voisi vedota siihen, että hänellä oli nyt tuo nukke.

Kotiin tultuaan Suvi avasi nuken pakkauksen ja laittoi nu-

ken kaappiin. Mukana oli tullut jotain vaatteita, pikku-
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tyttömekko ja verryttelypuku. Ei yhtään muodikkaita.

Sitten äidin puhelin soi, ja äiti puhui lyhen puhelun.

”Kuka se oli?” Suvi kysyi.

”Edna-täti”, äiti sanoi.

”Onko minulla täti, josta en tiedä?” Suvi kysyi.

”Me ei olla oltu Edna-tädin kanssa tekemisissä, kun se

on hörhö.”

”Mitä se tarkoittaa?”

”Nytkin se oli nähnyt tarot-korteista, että meitä koh-

taa onnettumuus”, äiti sanoi. ”Vaikka ei se edes tiennyt,

millainen onnettomuus.”

”Mitkä ne tarot-kortit on?”

”Ne on semmoiset ennustuskortit.”

”Ai voiko oikeesti ennustaa?”

”Ei voi”, äiti vastasi. ”Mutta jotkut uskoo, että tarot-

korteilla voi. Edna-täti uskoo aina kaikkeen, mikä ei ole

totta. Niinkuin siihen, että energiakristallit parantaa sai-

rauksia.”

Suvi meni huoneeseensa, ja uusi nukke istui hänen

työpöydällään. Suvi ihmetteli, hän muisteli laittaneensa

sen kaappiin. Hetken Suvin mielessä kävi, että nukke

osasi liikkua itse, mutta hän hylkäsi ajatuksen. Hän oli
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varmaan unohtanut nuken työpöydälle. Suvi laittoi nuken

kaappiin. Hän ei varmana leikkisi sillä.

Illemmalla äiti kutsui Suvin kodinhoitohuoneesen. ”Kato

mä tein sun uudelle nukelle vaatteita.” Äiti oli tehnyt far-

kut ja hörhelömekon.

Suvia inhotti äidin touhottaminen nuken ympärillä,

mutta hän kiitti vaatteista ja vei ne kaappiin.

Myöhemmin Suvi meni suihkuun. Kun hän tuli suih-

kusta, äiti piti uusia nukenvaatteita käsissään. Ne oli lei-

kelty silpuksi.

”Nyt äiti on surullinen”, äiti sanoi. ”Äiti näki vaivaa

näiden vaatteiden kanssa, ja sä leikkelit ne.”

”En mä niitä oo leikelly”, Suvi sanoi. Suvi muisti nuken

siirtyneen aiemmin työpöydälle itsestään. Se oli varmaan

itse leikellyt vaatteet.

”Ei täällä ole muita kuin me kaksi”, äiti sanoi. ”Sen

oli pakko olla sinä.”

”Ei kun se oli se nukke.”

”Älä höpsi”, äiti sanoi. ”Sä olet vaan myrtynyt kun

et saanut Dardieta, mutta Dardie ei ole hyväksi pikku-

tytöille. Se on huono roolimalli.”

169



Keskustelu ei johtanut mihinkään. Suvi ei saanut va-

kuutettua äidille, että hän ei ollut leikellyt nuken vaattei-

ta.

Suvi meni huoneeseensa, ja nukke istui taas

työpöydällä. Suvi kuuli mielessään ”Ave Satani!” sa-

nottuna kuin nuoren naisen äänellä. Kyllähän aina

kaikenlaisia ajatuksia tulee mieleen, mutta harvem-

min lauseita, joista ei tiedä, mitä ne tarkoittavat. Ehkä

nukke oli sanonut sen. ”Ave Satani!” pyöri Suvin mielessä.

Kun Suvi seuraavana päivänä tuli koulusta kotiin, äiti istui

sohvalla, ja hänen jalassaan oli side.

”Olit jättänyt uuden nukkesi eteisen lattialle”, äiti sa-

noi. ”Kompastuin siihen ja nyrjäytin nilkkani.”

Suvi oli varma, että nukke oli jäänyt työpöydälle. Se

oli siis liikkunut itse! Ja miten pieneen muovinukkeen voi

kompastua niin pahasti, että kaatuisi? Nukke oli varmaan

kampannut äidin tarkoituksella. Äiti ei kuitenkaan uskoisi.

”Sovitaanko, ettet jätä enää lelujasi lojumaan?” äiti

sanoi.

”Joo”, Suvi vastasi.

Äidin kanssa sopiminen tarkoitti sitä, että äiti määräsi
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ja Suvi totteli. Siinä ei ollut kahta tasaveroista sopijaosa-

puolta, mutta sopimuksiksi äiti niitä kuitenkin kutsui.

Myöhemmin iltapäivällä ”Ave Satani!” palasi Suvin

mieleen ja hän alkoi rallatella sitä.

”Mitä sinä laulat!” äiti kauhistui. ”Tiedätkö mitä se

tarkoittaa?”

”En. . . ” Suvi vastasi.

”Se tarkoittaa Tervehdys, Paholainen!” äiti sanoi.

”Olet taas tainnut katsella telkkarista sellaisia ohjelmia,

jotka välittävät vääristynyttä maailmankuvaa.”

Äiti paheksui amerikkalaisia elokuvia, ja antoi Suvin

katsella amerikkalaisia lastenohjelmia vain pitkin ham-

pain. Amerikkalaiset aikuisten ohjelmat olivat kokonaan

pannassa.

Suvi tietysti lopetti rallattelemisen kauhistuneena.

Päivällisellä oli lihamureketta.

”Leikkisit joskus sillä uudella nukellasi”, äiti sanoi, kun

hän ja Suvi söivät.

Suvia inhotti uuden nuken tuputtaminen. Uusi nukke-

kin inhotti häntä, paitsi siksi, että se ei ollut Dardie, myös

siksi, että hän oli jo kahdesti saanut moitteet sen takia, ja
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kaiken lisäksi se liikkui itsekseen.

”Kyllä mä joskus leikinkin”, Suvi vastasi.

Silloin Suvin uusi nukke hyppäsi ruokapöydälle ja otti

sen terävän veitsen, jolla lihamureketta leikattiin. Veitsi oli

melkein yhtä pitkä kuin nukke, joten se piti veistä kahdella

kädellä. Nukke alkoi tehdä veitsen kanssa syöksyjä kohti

Suvia ja äitiä.

Suvi oli kauhuissaan. Tappaisiko nukke heidät? Joka

syöksyllä veitsi tuli yhä lähemmäs ihmisiä, ja nukke nau-

raa rätkätti nuoren naisen äänellä. ”Ave Satani!’ se huusi.

Silloin äiti nappasi nuken käteensä ja otti veitsen pois siltä.

”Kyllä Edna-täti ja sinä taisitte sittenkin olla oi-

keassa”, äiti sanoi Suville. ”Minä soitankin Edna-tädille.

Ehkä hän tietää, mitä pitää tehdä.”

Edna-täti ja äiti juttelivat keittiössä aikuisten juttuja. Su-

vista vaikutti, että he olivat parhaillaan ystävystymässä.

Edna-täti oli kietonut nuken rautalankaan, jossa oli kiin-

ni kristalleja. Hän ottaisi nuken mukaansa. Hän nimittäin

tiesi, mitä sille piti tehdä niin, ettei se pääsisi vahingoit-

tamaan ketään. Kirotuksi nukeksi Edna-täti sitä kutsui.

”Tule toistekin”, äiti sanoi Edna-tädille, kun tämä oli
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lähdössä.

Edna-täti katsoi Suvia ja sanoi: ”Minulla on jotain si-

nulle. Kun vien sinulta nuken pois, annan toisen tilalle.”

Edna-täti kaivoi laukkuaan ja sieltä paljastui Dardie-

nukke. Suvi katsoi äitiään. Saisiko hän pitää Dardien?

”Saat sinä pitää sen”, äiti sanoi, ”kunhan muistat, että

oikeat naiset eivät ole sellaisia kuin Dardie.”
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Kellari

”Ville, lähde kanssani tarvikevarastoon, kun olet tällä vii-

kolla järjestäjä”, opettaja sanoi matematiikantunnin lo-

puksi.

Ville innostui. Hän näkisi, millaista olisi niissä koulun

paikoissa, jonne oppilaat eivät normaalisti päässeet. Kol-

masluokkalaista sellaiset asiat kiinnostivat.

Opettaja ja Ville kävelivät koulun kellariin. Tarvikeva-

rasto oli siellä. Sitten opettaja avasi erään oven ja sytytti

valot.

Tarvikevarasto oli suuri halli, jossa oli karttoja, kirjo-

ja, vanhoja koneita, ja niin, luuranko. Luuranko oli kiinni

telineessä, ja se näytti ihan oikealta.

”Onko tuo oikea?” Ville osoitti luurankoa.

”Ei, se on muovia”, opettaja sanoi. ”Sitä käytetään
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kuudennella luokalla, kun opiskellaan ihmisen biologiaa.

Sen nimi on Jaana.”

Ville huoahti. Hän oli jo säikähtänyt, että hän kävi

koulua, jonka kellarissa oli oikea luuranko.

Ville ja opettaja ottivat Räkä ja roiskis -kirjoja niin,

että jokaiselle luokan oppilaalle oli oma kirja. Sekä opet-

tajalle, että Villelle tuli pieni vaunullinen kirjoja luokkaan

vietäväksi.

”Sit se talonmies tuli sinne”, Stefan kertoi Villelle viikkoa

myöhemmin. ”Mut me piilouduttiin niin, ettei se huoman-

nut meitä.”

Luokan pojat olivat ottaneet tavakseen livahtaa

välitunneilla koulun kellariin riehumaan, vaikka heidän oli-

si pitänyt mennä pihalle. Ville oli kiltti ja kuuliainen, jo-

ten ei ollut liittynyt muihin poikiin vaan ollut välituntisin

yksin pihalla. Se oli aika tylsää, kun ei ollut kavereita.

”Tuu säkin ensi välkällä meidän mukaan”, Stefan sa-

noi.

”En mä. . . ” Ville sanoi. Kiinnijääminen pelotti.

”Tulisit vaan”, Stefan maanitteli.

”Jos mä sit. . . ” Ville sanoi.
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Seuraavalla välitunnilla pojat, Ville mukana, livahtivat

kellariin. Se oli helppoa. Piti vain kulkea opettajien huo-

maamatta paljeovien välistä liikuntasaliin, ja sen jälkeen

oltiin turvassa ja päästiin liikuntasalin nurkasta kellariin.

Kun pojat olivat päässeet kellariin, he kuulivat

käytävästä askelia.

”Se on talonmies” Stefan kuiskasi. ”Nopeasti piiioon.”

Tarvikevaraston ovi oli auki, joten pojat pujahtivat

sisään. Ovi jäi raolleen. He piiloutuivat, kuka minnekin.

Ville meni peloissaan ison kartan taakse. Aikuiset olisivat

vihaisia, jos pojat jäisivät kiinni. Villeä hävetti oma pe-

lokkuutensa, kun muut pojat vaikuttivat ihan rohkeilta.

Ville kiinnitti huomiota siihen, että luurangon teline

oli tyhjä. Siinä ei ollut mitään outoa, että luuranko oli

parhaillaan opetuskäytössä, mutta Ville oli kuvitellut, että

luuranko otettaisiin telineineen.

Sitten tarvikevaraston ovi alkoi aueta. ”Ei talkkari

meitä löydä”, pojat hihittelivät hiljaa.

Sitten pala nousi Villen kurkkuun, kun hän tajusi,

että tarvikevarastoon astuikin luuranko Jaana. Luuranko

käveli telineelleen ja kiinnitti itsensä siihen.
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Kaikki pojat ryntäsivät kauhuissaan ulos tarvikevaras-

tosta ja koulun käytävälle.

Heti kun he olivat juosseet paljeovista, he törmäsivät

talonmieheen. ”Pojat ovat tainneet olla luvattomilla

teillä.”

Talonmies kertoi poikien luvattomasta seikkailusta

opettajalle, ja kaikki jäivät varttitunnin jälkkäriin. Ville

ajatteli, että oikeastaan oli ihan hyväkin, että poikien kel-

lariseikkailut loppuivat siihen. Hän ei olisi alunperinkään

halunnut lähteä siihen mukaan, ja nyt hänellä olisi seuraa

välitunneilla ulkonakin.

177



Belial

10-vuotias Sebastian makasi iltayöstä sängyssään, kun hän

tajusi, että häntä pissattaa. Niinpä hän lähti hiippaile-

maan vessaan. Kun hän oli astunut huoneestaan ulos, hän

törmäsi isoveljeensä Makeen.

Make oli 15 vuotta vanha. Make osasi juosta kovem-

paa ja hypätä pidemmälle kuin Sebastian. Make tiesikin

enemmän ja sai olla ulkona myöhempään. Sebastian ajat-

teli, että kun hän itse vähän kasvaisi, hänkin olisi sellainen

kuin Make.

”Etkö sä olekaan ulkona kavereiden kanssa?” Sebastian

kysyi.

”Mä tulin jo”, Make vastasi.

Sebastian ihmetteli, että hän ei ollut kuullut Maken

saapumisesta kertovaa ulko-oven kolahdusta. Sebastian
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myös huomasi kylmän ilmavirran. Ikään kuin Maken huo-

nesta parvekkeelle johtava ovi olisi auki. Tässä vaiheessa

Sebastian ei vielä ymmärtänyt näiden havaintojen merki-

tystä, ja niinpä hän jatkoi kulkuaan vessaan.

Ennen nukahtamistaan Sebastian vielä mietti, että

Särkiniemessä, heidän kotilähiössään, oli tapahtunut

lähiaikoina aika paljon töllöntöitä. Milloin kaupan ik-

kunat oli kivitetty rikki, milloin kaupan vieressä olevat

kukkaistutukset tallottu.

Seuraavana iltana Sebastian oli kavereidensa kanssa pi-

halla tuikkusta. Oli pimeä syysilta, ja tuikkusta leikittiin

taskulampun valossa, kuten pelin nimestäkin voi päätellä.

Yhtäkkiä Sebastian huomasi, kuin jotain olisi laskeutunut

taivaalta läheiselle rantatielle. Oli kuitenkin pimeää, eikä

Sebastian voinut olla varma.

Hetken päästä Make käveli rantatieltä kotiin. Tällöin

Sebastianilla alkoi raksuttaa. Edellisenä iltana Make oli

varmaan laskeutunut parvekkeelle, tänä iltana rantatielle.

Niinpä Sebastian kysyikin Makelta: ”Osaatko sinä

lentää?”

”Älä höpsi!” Make vastasi. ”Eivät ihmiset osaa lentää.”
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Sebastianin tuikkuskaverit alkoivat nauramaan.

Pitivät Sebastiania höpsönä. Sebastian ei sanonut

mitään, mutta mielessään hän piti mielipiteestään kiinni.

Sitten kun hän olisi vähän vanhempi, hänkin osaisi lentää.

Kului viikko. Make oli joka ilta ulkona kavereidensa kans-

sa. Sitten tuli ilta, jona vanhemmat olisivat poissa pitkään

yöhön. Isällä oli joku töihin liittyvä edustustilaisuus, ja

äidinkin piti lähteä sinne edustamaan. Pukeutuessaan ti-

laisuutta varten äiti vitsaili, että hän laittautuu oikein

edustavan näköiseksi.

Make olisi illan ja alkuyön vastuussa Sebastianista.

Vanhemmat teroittivat Makelle, kuinka Sebastianin pitäisi

olla puoli kymmeneltä nukkumassa, ja kuinka Maken

pitäisi olla koko ilta kotona Sebastiania vahtimassa.

Kun vanhemmat olivat lähteneet, Make sanoi

lähtevänsä ulos kavereiden kanssa. Sebastian kärtti

päästä mukaan, mutta Maken mielestä Sebastian oli liian

pieni. Korosti vielä pilkallisesti, kuinka Sebastianin pitäisi

muistaa mennä puoli kymmeneltä nukkumaan.

Kun Make oli lähtenyt, Sebastian odotti muutaman

minuutin ja lähti sitten salaa seuraamaan Makea. Make
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meni ostarille, ja siellä oli Maken kavereita. Jengi, Sebas-

tian salaa perässään, meni läheisen kerrostalon pihaan.

Siellä Make kavereineen alkoi päästää ilmaa pihalla ole-

vien polkupyörien renkaista. Samalla he sanoivat seuraa-

vantapaisia asioita: ”Belial, uhraan tämän ilman sinulle.”

”Belial, rukoilen sinua, anna minun lentää.”

Kun kaikkien pihan pyörien kumit olivat tussuja, jengi

kohosi ilmaan. He todentotta lensivät! Sebastiankin yrit-

ti nousta ilmaan, muttei siitä mitään tullut. Niinpä hän

palasi kävellen kotiin.

Kotona Sebastian mietti, että Maken osakkeet hänen

pörssissään olivat laskeneet. Make kylläkin osasi hienoja

asioita, kuten lentää, mutta lentotaidon kääntöpuoli oli

se, että hän teki kaikenlaisia töllöntöitä. Ei muiden ren-

kaita saanut tyhjentää, eikä kivittää ikkunoita tai talloa

kukkapenkkejä. Kahta jälkimmäistä Sebastian ei oikeasti

tiennyt Maken jengin tekosiksi, mutta hän päätteli niiden

kuuluva samaan sarjaan, Belialin palvontaan, kuin ilman

laskemisen polkupyörien renkaista.

Seuraavana päivänä Sebastian yritti kertoa vanhem-

milleen, että Make tekee lähiössä kaikenlaisia tuhoja ja saa

niistä kyvyn lentää, mutta vanhemmat väittivät Sebastia-

181



nin kuvitelleen koko asian. Eivät ihmiset osaa lentää. Se-

bastiania harmitti, kun vanhemmat eivät uskoneet, mitä

Sebastian oli omin silmin nähnyt.

Vanhemmat kysyivät Makelta, oliko tämä ollut vas-

toin vanhempien käskyä edellisenä iltana ulkona, mutta

Make väitti olleensa koko illan Sebastianin kanssa sisällä.

Vanhemmat uskoivat Makea, kun Sebastianin versioon

sisältyi se vanhempien maailmankuvan vastainen lento.

Kului viikko. Kaikenlaisia tihutöitä oli lähiössä tehty. Pos-

tilaatikkoja kaadeltu ja oviin kuseskeltu.

Sitten eräänä aamuna, kun Sebastian oli kävelemässä

kouluun, hän havaitsi, että monien talojen seiniin oli

spray-maalilla maalattu jotain kummia kuvioita. Ym-

pyrän sisällä kaksi kaarta, jotka alhaalta yhtyivät V-

kirjaimeksi. Sebastian ihmetteli, olivatko nekin Maken jen-

gin tekosia.

Ensimmäisellä tunnilla oli uskontoa. Sebastianin luo-

kanopettaja oli kertonut, ettei hän usko Jumalaan, jo-

ten uskonnonopettajana toimi neiti Koistinen. Hän todella

vaati, että häntä puhutellaan neiti Koistiseksi.

”Onko kukaan nähnyt niitä symboleja, jota on viime
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yönä maalattu talojen seiniin?” neiti Koistinen kysyi.

Monet luokan oppilaista viittasivat, Sebastian siinä

mukana.

”Ne ovat Belialin symboleja”, neiti Koistinen jatkoi.

”Belial on sellainen paha henkiolento. Tässäkin lähiössä

jotkut nuoret näköjään palvovat Belialia. Älkää te vaan

lähtekö siihen hommaan mukaan. Belial on paha, ja hänen

palvontansa johtaa tuhoon.”

Jotkut luokan oppilaista tirskuivat, pitivät selvästä

neiti Koistista höyrähtäneenä, Sebastian ei tiennyt, mitä

ajatella. Oppilaat eivät yleensä ottaneet neiti Koistiseen

Jeesus-juttuja vakavasti, mutta tällä kertaa hänen kerto-

muksensa tuki sitä, mitä Sebastian tiesi.

Seuraavalla tunnilla oli matematiikkaa, ja oppilaat ky-

selivät luokanopettajalta, onko joku paha henkiolento nyt

saapunut Särkiniemeen.

”Neiti Koistisella on nyt niitä omia näkemyksiään”,

luokanopettaja sanoi. Sebastian oli jo oppinut, että luo-

kanopettaja tarkoitti neiti Koistisen olevan höyrähtänyt,

vaikkei voinutkaan sanoa sitä suoraan.

Luokanopettaja jatkoi: ”Minä en usko, että pahoja

henkiolentoja on olemassa.” Sebastian pystyi luokanopet-
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tajan äänensävystä päättelemään, että hänen mielestään

olisi parempi, jos oppilaatkaan eivät uskoisi pahoihin hen-

kiolentoihin.

Sebastian jäi kuitenkin mietiskelemään asiaa, ja kun

hän iltapäivällä kohtasi neiti Koistisen koulun käytävällä,

hän kertoi tälle koko jutun Maken toimista. Sebastianin

yllätykseksi neiti Koistinen uskoi kaiken, mitä hän kertoi.

”Kyllähän tähän pitää puuttua”, neiti Koistinen sanoi

päivittelevällä äänellä. ”Minun pitää miettiä, mitä teen.

Ja hyvä, että nyt selvisi, mikä jengi on ne symbolit

maalannut.”

Puoli kuuden maissa Sebastianin kodin ovikello soi, ja neiti

Koistinen oli ovella. Hän sanoi äidille haluavansa jutella

Sebastianin isoveljestä.

Isä, äiti, Make ja neiti Koistinen istuutuivat keittiön

pöydän ääreen. Sebastian asettui kuuloetäisyydelle olo-

huoneeseen. Hän teeskenteli lukevansa kirjaa.

”Olen saanut tietooni, että Make palvoo Belialia. Se

on sellainen paha henkiolento”, neiti Koistinen sanoi.

”Onko tämä totta?” äiti kysyi Makelta.

”En minä mitään palvo”, Make vastasi.
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”Muista, Make, että noihin palvontaporukoihin ei kan-

nata mennä”, isä sanoi. ”Kun ei henkiolentoja ole oikeasti

olemassa.”

”Belial on olemassa!” Make lipsautti vahingossa.

”Minäkin olen saanut häneltä kyvyn lentää.”

Isä ja äiti katsoivat epäuskoisina toisiaan. Neiti Kois-

tinen napautti: ”Siinäs kuulitte!”

”Osasitpa lentää tai et”, isä jyrähti, ”noissa palvonta-

porukoissa pyörimisen on loputtava!”

Aikuiset tiukkasivat tietoja Makelta, ja tämä joutui

paljastamaan kaikki töllöntyönsä ja sen, keitä muita hänen

jengissään oli. Jengiläisten vanhempiin otettiin yhteyttä,

ja kaikille jengiläisille asetettiin tiukat kotiintuloajat.

Sen jälkeen tihutyöt lähiössä loppuivat kuin seinään.
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Leikkimökki

7-vuotias Marjut ja hänen 8-vuotias veljensä Kaaleppi oli-

vat pihalla potkimassa palloa. Perhe oli vastikään muutta-

nut syrjäseudulle omakotitaloon, eikä lapsilla ollut muita

leikkikavereita kuin toisensa. Pallon potkiminen ei kuulu-

nut Marjutin lempileikkeihin. Ennen muuttoa hän oli leik-

kinyt tyttökavereidensa kanssa barbeilla, mutta sellaisiin

leikkeihin Kaaleppi ei suostunut.

Marjutilla ja Kaalepilla oli niin eri maku. Niin kuin se

tyhmä lasten kummitussarjakin, jota Kaaleppi halusi aina

katsoa Netflixistä.

”Nyt on leikitty tarpeeksi sun leikkejä”, Marjut sanoi.

”Mennään leikkimökkiin kotista.”

”Eiku pelataan vaan jalkapalloa”, Kaaleppi sanoi.

Marjut meni leikkimökkiin yksin, ja Kaaleppi jäi pot-
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kimaan palloa talon seinään. Marjut ajatteli, että leik-

kimökki oli ainoa hyvä asia uudessa asuinpaikassa. Se oli

entisten asukkaiden jäljiltä, ja siellä oli paljon pieniä kaap-

peja täynnä nukkejen astioita.

Marjut alkoi puhua nukeilleen, mitä nämä voisivat

mennä ulos leikkimään, kuten äiti puhui hänelle ja Kaa-

lepille. Samalla hän kattoi leikkimökin pöytään nukkejen

astioita.

Yhtäkkiä Marjut kuuli matalalla äänellä lausutun sa-

nan ”Kuolema.” Hän katsoi leikkimökin pöytää, josta ääni

kuulosti tulevan, ja sen yllä leijuivat valkeat, vihaiset kas-

vot.

Marjut kirkaisi kauhuissaan ja ryntäsi ulos leik-

kimökistä. Hän meni sisälle taloon kertomaan äidille, että

leikkimökissä kummitteli.

”Älä höpsi”, äiti sanoi. ”Ei kummituksia ole olemassa.

Mennään yhdessä katsomaan, mikä se on.”

Kun Marjut ja äiti kulkivat pihalla, Marjut jankutti,

että kuinka se oli oikeesti kummitus. Kaaleppikin kuuli

sen ja liittyi joukkon.

”Katso nyt”, äiti sanoi leikkimökin ovella, ”Ei täällä

mitään ole.”
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Leikkimökissä ei tosiaan näkynyt mitään erikoista.

Marjutia leikkimökki pelotti, ja niinpä hän potki Kaalepin

kanssa palloa pihalla.

Yhtäkkiä Kaaleppi sanoi: ”Mennään leikkimökkiin ko-

tista.”

Marjut oli ilossaan käänteestä Kaalepin asenteessa, jo-

ten pelkokin unohtui, ja lapset menivät leikkimökkiin.

”Nyt nää juo päiväkahvia”, Marjut sanoi ja alkoi kat-

taa astioita pöytään.

”Missä kohti se kummitus oli?” Kaaleppi kysyi.

”Ei puhuta kummituksesta kun juodaan päiväkahvia.

Muista, että sä olet isä.”

Kaaleppia ei kuitenkaan leikkikahvit kiinnostaneet.

Hän kyseli kummituksesta ja lähti tutkimaan leikkimökin

nurkkauksia etsien jälkiä kummituksesta. Marjutia Kaa-

lepin käytös keljutti. Ei oikeat perheenisät nuuski kotinsa

nurkkia sillä tavalla.

”Juodaan nyt kahvia!” Marjut sanoi käskevään

äänensävyyn. Kaaleppi ei kuitenkaan kuunnellut.

Tästälähin kotisleikki leikkimökissä kuului lasten leik-

kirepertuaariin. Marjut ei kuitenkaan ollut tyytyväinen,
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koska leikkimökissä Kaaleppia ei koskaan mikään muu

kiinnostanut kuin kummitus.

Erään kerran lapset olivat taas leikkimökissä, kun Marjut

sanoi: ”Miks minä kokkaan aina? Nyt on sun vuoro. Kyllä

miehetkin voi kokata.”

”Joo!” Kaaleppi sanoi. ”Minä laitan klimppisoppaa.”

”Ei tommosia”, Marjut sanoi. ”Tee ihan tavallista.

Vaikka lihapullia.”

Kaaleppi kuitenkin laittoi klimppisoppaa ja syljeskeli

sinne leikisti niitä klimppejä. Marjutia yökötti.

Kun Kaaleppikin oli istuutunut syömään, hän sanoi:

”Ei täällä sitä kummitusta näy. Olis enemmän kavereita

niin voitais olla vaikka kirkonrottaa.”

Tällöin pöydän yläpuolelle ilmestyivät samat vihaiset

kasvot, jotka sanoivat: ”Kuolema.” Sitten kasvot katosi-

vat.

Marjut säikähti. Hän oli toivonut päässeensä kummi-

tuksesta eroon, mutta se oli palannut. Isoveljen läsnäolo

toi kuitenkin sen verran turvaa, että Marjut ei sännännyt

ulos.

”Kuuliksä mitä se sano”, Kaaleppi hihitti. ”Kuolema.
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Kuola valuu. Kuola kuolema. . . Hihihihi. . . ja näiksä se

kasvot? Ihan hassu ilme.”

Marjutia Kaalepin reaktio keljutti. Hän itse oli kau-

huissaan, mutta Kaalepista tilanne oli vain hauska.

Nyt Kaaleppi oli vakuuttunut kummituksen olemas-

saolosta, joten hän alkoi tutkia leikkimökin kaappeja

lisätiedon toivossa. Hän äkkäsi, että haarukkalaatikossa

oli valepohja. Kun sen nosti pois, alla oli salalokero, ja

siellä jokin lappu, jossa luki: ”Aina, kun sanoo Kirkonrot-

ta, kummitus ilmestyy.”

Marjut mietti ensimmäistä kertaa ja hänestä tuntui,

että kun hän oli luetellut nukeilleen leikkejä, hän oli mai-

ninnut myös Kirkonrotan.

Tämän jälkeen osat vaihtuivat. Nyt Kaaleppi oli se,

joka jatkuvasti halusi leikkiä kotista, koska siinä pääsi

kutsumaan kummituksen. Marjutista sellainen kotisleikki

ei tuntunut oikealta kotisleikiltä, kun eiväthän siihen

leikkiin kummitukset kuulu. Ja Marjutia pelotti aina,

kun kummitus ilmestyi. Nyt Marjut olisi mieluummin

potkinut palloa pihalla.

Kerran kun Kaaleppi oli taas sanonut ”Kirkonrotta” leik-
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kimökissä, kummitus kylläkin ilmestyi, mutta samalla

Kaaleppi tunsi viiltävän kivun vatsassaan. Onneksi kipu

meni nopeasti ohi.

Marjut meni salalokerolle. Ehkä sieltä löytyisi tietoa,

jolla näpäyttää Kaaleppia. Marjut löysikin sieltä toisen

paperilapun ja luki voitonriemuisena: ”Kun leikkimökissä

sanoo Kirkonrotta riittävän monta kertaa, alkaa saada eri-

laisia sairausoireita. Jos ei usko ja lopeta Kirkonrotan sa-

nomista, lopulta ne oireet vievät sairaalaan.”

Kaaleppia sairaalaan joutuminen pelotti, ja niinpä hän

lopetti kummituksen kutsumisen. Koska hänelle kotisleik-

ki oli ollut vain tekosyy kutsua kummitusta, hän lopet-

ti myös leikkimökissä leikkimisen. Marjut sen sijaan alkoi

leikkiä leikkimökissä usein. Hän tajusi, että kun vain ei

sano Kirkonrotta, siellä voi leikkiä turvallisesti.

Marjutia kuitenkin keljutti joutua leikkimään kotista

yksin. Maalla ei ollut kavereita. Jotain pitäisi keksiä. Mut-

ta äiti halusi asua maalla.

Eräänä iltana lapset katsoivat Netflixistä lasten kum-

mitussarjaa. Marjut ei niin välittänyt sarjasta, mutta Kaa-

leppi oli vaatinut, että Netflixistä valittaisiin juuri se. Sar-

jan siinä jaksossa vanhemmat halusivat muuttaa pois ta-
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losta, jossa kummitteli, mutta heillä ei ollut tarpeeksi ra-

haa uuteen asuntoon. Siitä Marjut sai idean.

Seuraavana aamupäivänä Marjut meni keittiöön. ”Äiti,

äiti, mä haluan näyttää sulle jotain.”

”Mitä, kulta?” äiti kysyi.

”Se on salaisuus”, Marjut sanoi. ”Mennään leik-

kimökkiin.”

Äiti ja Marjut lähtivätkin ulos ja leikkimökkiä päin.

Kaaleppi oli taas pihalla potkimassa palloa, ja kun

hän näki naisten menevän leikkimökille, hän sanoi äidille:

”Siellä kummittelee.”

”Älä höpsi”, äiti sanoi.

”Jos leikkimökissä sanoo Kirkonrotta, joutuu sairaa-

laan”, Kaaleppi jatkoi. Marjut ajatteli, ettei vielä parista

kerrasta sentään joutuisi.

”Nyt on ihan höpöjuttuja”, äiti tuhahti.

Kun Marjut ja äiti olivat leikkimökissä, Marjut sanoi:

”Kirkonrotta!”

Kasvot ilmestyivät taas ja sanoivat ”Kuolema.”

Äiti kirkaisi kauhuissaan ja ryntäsi leikkimökistä ulos.

Pelko tarttui Marjutiin, ja hän ryntäsi myös ulos mökistä.
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”Nyt tää menee alakertaan Keniä tapaamaan”, Marjut sa-

noi ja siirsi Barbien alemmalle hyllylle.

”Olipa raskas työpäivä”, Kirsi sanoi möreällä äänellä

Ken kädessään. Ken oli juuri tulossa kotiin.

Kirsi oli Marjutin uusi kaveri naapuriasunnosta. Äiti

ei ollut halunnut asua talossa, jonka pihalla kummitteli,

joten perhe oli muuttanut takaisin kaupunkiin.
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Salaseura

12-vuotias Kalle käveli koulusta kotiin. Oli ollut taas

yksi päivä, jolloin hän oli joutunut viettämään kaikki

välitunnit yksin. Itse asiassa jokainen päivä oli sellainen.

Kalle oli menettänyt toivonsa siitä, että hän koskaan kuu-

luisi joukkoon, ja hän toivoi, että hänellä olisi edes yksi

ystävä. Toive vaikutti mahdottomalta.

Kerran opettaja oli yrittänyt puuttua asiaan ja

määrännyt erään kolmen pojan sakin ottamaan Kallen

porukkaansa. Pojat olivat suostuneet vastentahtoisesti.

Välitunnilla Kalle oli mennyt poikien seuraan ja pojat oli-

vat olleet vaivautuneita, kun eivät olleet tienneet, mistä

Kallen läsnäollessa voi puhua, ja Kallellakin oli ollut

poikien suhtautumisen takia epämukava olo. Seuravalla

välitunnilla Kalle oli taas päättänyt olla yksin.
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Kalle käveli siis parhaillaan kotiin, ja hän tunsi ko-

putuksen olkapäässään. Kalle kääntyi ja näki ehkä kuusi-

kymppisen, pienikokoisen miehen.

”Olemme seuranneet sinua, ja sopisit hyvin nuori-

sojärjestöömme”, mies sanoi.

Kalle ilahtui. Ehkä hän nyt löytäisi porukan, johon hän

kuuluisi. ”Ketkä me?” Kalle kysyi.

”Olemme Hermeettinen veljeskunta”, mies sanoi.

”Mikä se on?”

”Olemme kiinnostuneet universumin mysteereistä”,

mies vastasi. ”Niinkuin energiasta, joka on kaiken taka-

na.”

”Ai tiedettä?” Kalle kysyi.

”Sitäkin”, mies vastasi. ”Mutta tiede on suht nuori

tulokas maailmassa. Meillä on hallussamme tiedettä van-

hempia mysteereitä.”

”Minäkin luin mysteerikirjan eilen”, Kalle sanoi. ”Lo-

pussa salapoliisi paljasti hovimestarin murhaajaksi.”

”Ei sellaisia mysteereitä”, mies naurahti. ”Meidän

mysteerimme ovat universumin kokoisia.”

Kallella ei ollut oikein selkeää kuvaa siitä, mitä Her-

meesiseura vai mikä se nyt olikaan oikein teki, mutta se
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oli hänelle toisarvoista. Ensisijaisesti hän toivoi löytävänsä

porukan, johon hän kuuluisi.

Mies jatkoi: ”Kaltaisesi utelias nuorimies on juuri sitä,

mitä Hermeettisen veljeskunnan nuorisojärjestö kaipaa.

Tule tänään Turon talon kellariin kello 19. Saat initiaa-

tion noviisiksi.”

Kalle oli haltioissaan. Tämä taisi olla ensimmäinen ker-

ta, kun joku oli sanonut hänelle, että hän sopisi hyvin po-

rukkaan. Ja initiaatio ja noviisi kuulostivat niin hienoilta.

Mitähän ne tarkoittivat? Mutta olisi kyllä hienoa kuulua

oikein noviisien joukkoon.

”Se on sitten salaseura, eli älä kerro siitä kenellekään”,

mies sanoi lopuksi.

Turon talo oli suuri tehdasrakennus kahden kilometrin

päässä Kallen kodista. Kello 19 Kalle samana iltana Kalle

saapui sen pihaan. Vanhemmilleen Kalle oli sanonut me-

nevänsä pelaamaan roolipeliä Hekan, Gunnarin ja Jarkon

kanssa. Hän oli oikeastikin joskus yrittänyt päästä tuo-

hon luokkatoveriensa roolipeliporukkaan, mutta hänet oli

torjuttu.

Turon talon pihalla oli mustaan, hupulliseen kaapuun
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pukeutunut mies, joka ohjasi Kallen oikealle ovelle. Kalle

astui sisään ja huomasi olevansa pukuhuoneessa. Parikym-

mentä Kallen ikäistä nuorta oli riisumassa ulkovaatteita ja

pukeutumassa samanlaisiin kaapuihin kuin ulkona olleella

miehellä oli ollut. Joku aikuinen kaavussa antoi Kallellekin

kaavun ja sanoi: ”Täällä kaikista käytetään hermeettisiä

nimiä. Sinun hermeettinen nimesi on Mastodonus.”

Kalle pukeutui kaapuun ja ajatteli, että oli hienoa olla

yksi nuorista, joilla kaikilla oli samanlaiset kaavut. Pukeu-

duttuaan kaikki astuivat suureen halliin, joka oli maalat-

tu mustaksi. Lattiaan oli maalattu punainen, viisisakarai-

nen tähti, jonka ympärillä oli punainen ympyrä. Kaikki,

nuoret, sekä pari aikuista, asettuivat seisomaan ympyrän

kehälle. Kallea jännitti ja hän oli innostunut.

Kun kaikki olivat asettuneet paikoilleen, kuului pau-

kahdus, ja tähden keskellä näkyi savua. Kun savu hälveni,

siinä seisoi punaiseen kaapuun pukeutunut mies. Mies oli

tosiaan ilmestynyt tyhjästä, ja Kalle ajatteli innoissaan,

että tähän hommaan kuului taikuuskin.

”Olen Supremus Magnificus”, punakaapuinen mies sa-

noi. Sitten hän alkoi puhumaan vakavalla äänellä jotain

vierasta kieltä. Useimmat sanat loppuivat ”-us” tai ”-um”.
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Puhuttuaan jonkun aikaa mies veti vasemmasta hihastaan

tikarin ja kohotti sen kaksin käsin päänsä yläpuolelle. Kal-

lea pelotti. Hän ei pitänyt teräaseista. Mies kuitenkin iski

tikarilla vain ilmaa edessään.

”Nyt te olette Hermeettisen veljeskunnan nuori-

sojärjestön noviiseja”, Supremus Magnificus sanoi ja ka-

tosi savupilvessä.

Sitten yksi ympyrän kehällä seisovista miehistä jakoi

kaikille nuorille jokaiselle yksitoista korttia ja monis-

tepinkan. ”Noissa korteissa on symbolisessa muodossa

muinaisen Egyptin viisautta, joka on selitetty monis-

tepinkassa. Opiskelkaa tuo moniste seuraavaan kertaan

mennessä. Tämä tapaaminen on nyt loppu. Säilyttäkää

kaavut, ja seuraava tapaaminen on viikon päästä. Sama

aika ja sama paikka.”

Kotona Kalle, tai Mastodonus, kuten hän itseään nyt ajat-

teli, katsoi saamiaan kortteja. Ne olivat vähän isompia

kuin pelikortit, ja niissä oli tyyliteltyjä kuvia ihmisistä

sekä kaikkea mystistä. Jokaisessa kortissa luki myös kor-

tin nimi, esimerkiksi Narri, Taikuri, Keisarinna ja Erakko.

Kalle katsoi monistetta. Se alkoi seuraavasti:
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Narri: Tämä kortti on omistetty alef-kirjaimelle, jo-

ka tarkoittaa härkää, mutta muodoltaan tuo heprealainen

aakkonen tarkoittaa auraa, siis sen merkitys on Merku-

rius. Se on ensimmäinen kolmesta äitikirjaimesta, Alef,

Mem ja Shin, jotka vastaavat pohjimmiltaan kaikkia kor-

teista löytyviä kolmikoita Tuli, Vesi ja Ilma, Isä, Äiti ja

Poika, Rikki, Suola ja Elohopea, Rajas, Sattvas ja Tamas.

Moniste jatkui samanlaisena. Kalle ei ymmärtänyt

yhtään, mitä teksti tarkoitti. Jos hän olisi törmännyt

siihen jossain muussa yhteydessä, hän olisi ehkä tajun-

nut, että siinä ei ole mitään tolkkua, mutta nyt Kalle

ajatteli, että teksti oli niin hienoa, että se meni hänen

ymmärryskykynsä yli.

Tunnollisesti Kalle kuitenkin tankkasi monistetta

yrittäen ymmärtää sitä, mutta lopulta hän luovutti ja

päätti opetella sen ulkoa. Pari iltaa hän käytti tähän, mut-

ta ei kukaan voi oikeasti oppia kymmentä sivua siansaksaa

ulkoa.

Kallea alkoi ahdistaa se, ettei hän vain oppinut mo-

nistetta. Hän halusi niin kovasti olla Initiaatioseuran

noviisi, ja häntä pelotti, että hänet tyhmyytensä takia

erotettaisiin seurasta, ja hän jäisi taas yksin.
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Viikko oli kulunut Hermeettisen veljeskunnan nuorisoseu-

ran ensimmäisestä tapaamisesta, ja nuoret olivat taas sa-

massa hallissa kaapuineen. Kalle, tai Mastodonus - kyllä,

Mastodonus, näissä tapaamisissa hän ehdottomasti oli

Mastodonus eikä Kalle - oli hermostunut. Hän pelkäsi,

että kuulusteltaisiinko niissä heidän kotiläksyään, korttien

merkityksiä, joita hän ei ollut tajunnut.

”Lukivatko kaikki monisteen?” eräs aikuisista kysyi.

Pala nousi Mastodonuksen kurkkuun. Nyt hän jäisi

kiinni. ”Joo”, kaikki nuoret sanoivat kuorossa.

”Ymmärsivätkö kaikki sen?” sama aikuine jatkoi.

”Joo”, kaikki nuoret sanoivat.

”Hyvä”, sama aikuinen sanoi. ”Siirrytään sitten

eteenpäin.”

Mastodonus oli helpottunut. Hän ei jäisikään kiinni

typeryydestään.

Superemus Magnificuksen ilmestyminen savupilvestä

ja messuaminen toistui samanlaisena kuin edelliselläkin

kerralla. Kun tämä oli kadonnut savupilveen, eräs aikui-

sista sanoi: ”Ja nyt vapaata seurustelua. Tutustukaa toi-

siinne, ja muistakaa, että täällä käytetään hermeettisiä
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nimiä.”

Nuoret alkoivat kerääntyä pieniksi porukoiksi. Kallea

arvelutti ottaa kontaktia kehenkään. Hän oli niin tottunut

tulemaan torjutuksi, ettei hän osannut odottaa täälläkään

muuta kohtaloa. Yksinäiset ihmiset vähenivät vähitellen.

Lopulta yksi kaapuun pukeutunut hahmo seisoi Kallen

edessä.

”Mä olen Astrosofia”, hahmo sanoi tytön äänellä.

Kalle oli haltioissaan. Joku tyttö oli tullut juttelemaan

hänelle. ”Mastodonus”, Kalle vastasi.

”Eikö se Keisarinna-kortti ollutkin mahtava?” Astro-

sofia sanoi. ”Sellaista kamelin ja kuun naiseutta.”

Kalle oli hämillään. Hän ajatteli, että Astrosofia oli

ymmärtänyt lukemansa, ja Kalle yksin oli tyhmä. Kuiten-

kin hän halusi vastata tytön odotuksiin ja sanoi: ”Joo, ja

siinä oli se härkäaurakirjain Beth.”

Tyttö nyökkäili hyväksyvästi. Tosiasiassa Astrosofia

oli yhtä pihalla monisteesta kuin Kallekin, mutta kum-

pikaan ei halunnut paljastaa tietämättömyyttään. Niinpä

parimme puhui toisilleen korteista mitä puppua mieleen

sattui tulemaan ja nyökkäili hyväksyvästi toistensa vas-

tauksille.
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Lopuksi kaikki saivat vielä uudet yksitoista korttia ja

uuden monisteen ja käskyn opetella ne seuraavaan tapaa-

miseen mennessä. Seuraavassa tapaamisessa he saisivat

initiaation ensimmäisen asteen adepteiksi. Kalle ajatteli,

että olisikohan hän uuden initiaation arvoinen, kun muut

tuntuivat ymmärtävän enemmän kuin hän itse. Hän

kuitenkin varoi paljastamasta eleillään epävarmuuttan.

Viikon aikana Kalle yritti taas opetella uutta monistetta,

mutta se oli yhtä vaikea kuin edellinenkin. Tällä kertaa

Kallen yritykset olivat valjumpia kuin ensimmäisellä ker-

ralla, kun kerran osaamisen teeskenteleminen oli mennyt

niin hyvin läpi. Kalle ajatteli, että nyt hänellä oli poruk-

ka johon hän kuului ja tyttö, Astrosofia, joka oli hänen

ystävänsä, ja nämä ajatukset lämmittivät Kallen mieltä,

vaikka jollain tasolla hän tiedostikin, että hänen uusi so-

siaalinen elämänsä perustuikin petokseen.

Välitunneilla Kalle oli edelleen yksin, mutta se ei

enää ahdistanut häntä. Nyt hän katsoi luokkatoverei-

taan alaspäin. Kalle oli oikeasti Mastodonus, joka kuului

salaseuraan. Se oli niin paljon hienompaa kuin luokkato-

vereiden pienet juoruporukat.
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Sitten tuli taas Hermeettisen veljeskunnan nuori-

sojärjestön seuraava tapaaminen. Nuoret seisoivat kaa-

vuissaan ringissä viisisakaraisen tähden ympärillä, ja ko-

tiläksyn kuulustelu oli yhtä ylimalkainen kuin edelli-

selläkin kerralla. Kalle ja Astrosofia seisoivat vastakkaisil-

la puolilla rinkiä, mutta he vaivihkaa silmäilivät toisiaan.

Siellä se kaveri oli.

Initiaatio ensimmäisen asteen adepteiksi oli saman-

lainen kuin vihkimys noviiseiksikin. Supremus Magni-

ficus kävi puhumassa ulkomaankieltään ja tikariniskulla

ilmaan vihki nuoret adepteiksi. Hänen hävitessä savupil-

veen hänen tikarinsa kolahti tällä kertaa lattialle, ja eräs

aikuisista kävi poimimassa sen.

Tikarin noukkinut aikuinen kävi hakemassa hal-

lin nurkasta kullanvärisen kulhon ja sanoi: ”Hermeet-

tisen veljeskunnan nuorisojärjestön adepteina teidän

tärkein tehtävänne on Baalin ruokkiminen. Seuraavaksi

näytämme, kuinka se käy.”

Kuului taas paukahdus, ja viisisakaraisen tähden kes-

kellä näkyi savua. Kun se oli hälvennyt, sen paikalla oli

häkki, jossa oli puolitoista metriä korkea hirviö. Hirviö oli
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vihreä, ja se näytti rupikonnalta. Paitsi, että sen suu oli

vielä leveämpi kuin rupikonnalla, ja siitä pilkisti lukuisia

torahampaita. Hirviön selästä valui limaa.

Tikarin noukkinut aikuinen kutsui ringistä erään

nuoren ja neuvoi tätä tekemään tikarilla pienen haa-

van käteensä. Vastainitioitu adepti totteli. Sitten adepti

käskystä valutti muutaman tipan verta kätensä haavasta

kulhoon.

Kalle oli kauhuissaan. Tätäkö hänen elämänsä olisi?

Tikari ja hirviö kauhistuttivat häntä, eikä hän pystyisi

viiltämään kättään. Haavat ja kipu inhottivat häntä.

Sitten tikarin noukkinut aikuinen vei kulhon hirviön

häkin luokse, ja hirviön suusta ampaisi pitkä kieli. Se nuoli

veritipat kulhosta. Sitten vertaan vuodattanut adepti vii-

tattiin palaamaan paikalleen.

Yksi kerrallaan nuoret kävivät toistamassa saman. Ai-

ka nopeasti tuli Astrosofian vuoro, ja Kalle toivoi, että

Astrosofia kieltäytyisi. Vakain ottein Astrosofia kuitenkin

vuodatti vertaan.

Veren antaminen jatkui, ja nopeasti oltiin tilanteessa,

jossa vuorossa olevan nuoren ja Kallen välissä oli enää

pari nuorta. Silloin Kallen pelko kävi sietämättömäksi, ja
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kauhuissaan hän säntäsi ulos hallista ja kotiinsa.

Kotona Kalle koki olonsa pettyneeksi. Hänen oli

pitänyt löytää porukka, johon hän kuuluisi, mutta sen

sijaan hänen odotettiinkin ruokkivan jotain limahirviötä

verellään. Ei sellaisen porukan kanssa kannattanut olla

tekemisissä. Mutta se taas tarkoitti sitä, että lupaus

joukkoon kuulumisesta oli pajastunut harhaksi, ja Kalle

oli taas yksin.

Pari päivää myöhemmin Kallen palatessa koulusta ko-

tiin häntä vastaan käveli Astrosofia. Ilman kaapua häntä

oli vaikea tunnistaa, mutta kyllä se Astrosofia oli. Kalle

pysähtyi ja sanoi ”Moi.”

”En puhu sun kanssa”, Astrosofia sanoi happamalla

äänellä. ”Kun olit lähtenyt, ohjaajat sanoivat, että antaa

tuollaisen petturin mennä. Ei siinä kuitenkaan ole ainesta

Hermeettikunnan adeptiksi.” Sitten Astrosofia jatkoi nok-

ka pystyssä Kallen ohi.

”Se siitä”, Kalle ajatteli. Vaikka hyvää seuraa kannat-

tikin kaivata, oli parempi olla yksin kuin huonossa seuras-

sa.
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Kummituslinnassa

10-vuotias Oskari oli vanhempiensa kanssa lomamatkalla

Puolassa. Parhaillaan he olivat tutustumassa Krzyhomin

linnaan. He olivat kiertäneet linnaa opastetulla kierroksel-

la, katselleet linnan saleja, joiden lattiassa oli ornament-

tikuvioita sekä kamareita, joissa oli vanhoja huonekalu-

ja. Huonekalut olivat hiukan pienempiä kuin nykyaikaiset

huonekalut. Ennen ihmiset olivat olleet hiukan pienempiä.

Opas oli kertoillut linnasta englanniksi, ja isä oli tul-

kannut puhetta Oskarille suomeksi. Opas oli muunmuassa

kertonut, että linnassa kummitteli öisin.

Kaikkein kiinnostavin Oskarista oli kuitenkin

asenäyttely. Siellä oli haarniskoita, nuijia, sekä tie-

tenkin miekkoja. Pisimmät miekat olivat kaksimetrisiä,

ja opas kertoi, että niitä oltiin käytetty kahdella kädellä.
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Oskari ihmetteli, miten kenenkään voima riitti niin ison

miekan käsittelyyn.

Kierroksen lopulla Oskari sai villin idean. Hän piilou-

tuisi linnaan ja viettäisi siellä yön. Niin hän näkisi oikeita

kummituksia. Niinpä, kun oltiin tutustumassa tanssihal-

liin, Oskari huomaamatta juoksi seurueen parista pois ja

piiloutui vanhanaikaiseen kaappiin eräässä kamarissa.

Oskaria tietysti etsittiin, mutta kenellekään ei tullut

mieleen kurkistaa kaappiin siinä kamarissa, jossa Oskari

oli. Oli ilta, ja etsijät olivat väsyneitä, joten etsinnät kes-

keytettiin ja niitä päätettiin jatkaa seuraavana päivänä.

Myöhemmin illalla Oskaria alkoi väsyttää. Kamarissa, jos-

sa hän oli, oli sänky, jossa oli patja ja lakanat. Sänky olisi

ollut liian pieni nykyiselle aikuiselle, mutta kyllä Oskari

siihen mahtui. Niinpä Oskari päätti ottaa sängyssä noko-

set. Linnassa paloi valot yölläkin, mutta nopeasti Oskari

nukahti sänkyyn.

”Missä minun lakanani on?” Oskari havahtui, kun jo-

ku sanoi näin. Oskari katsoi ympärilleen, mutta ketään ei

näkynyt.

”Missä minun lakanani on?” kuului uudestaan. Ääni
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oli sellainen karmiva, ja Oskari tarrasi sänkynsä lakanaan.

Hänen kätensä osuivat lakanassa oleviin reikiin.

Silloin Oskari tajusi, mistä oli kyse. Hän nousi ylös,

otti lakanan sängystä ja sanoi: ”Tässä olisi lakana.”

Näkymätön käsi otti lakanan Oskarin kädestä ja puki

lakanan näkymättömän ihmishahmon päälle.

Oskarin edessä seisoi ehta lakanakummitus. Se sanoi:

”Kiitos, nyt tuntuu paljon kotoisammalta.”

Reiät, joihin Oskarin kädet olivat osuneet olivatkin

kummituksen silmänreiät. Oskari ajatteli kummituksen

puhetta. Hänestä se oli kuulostanut suomelta. Jokainen

varmaan kuuli sen omalla kielellään.

Kummitus jatkoi: ”Olen näkymätön, joten pukeudun

lakanaan, että minut voitaisiin nähdä. Tunnut mukaval-

ta pojalta, joten kerron sinulle linnan salaisuuden. Tällä

kummittelee, ja kummitukset ovat pelotelleet monia täällä

yöpyneitä kuoliaiksi.”

”Ei kai pelkoon voi kuolla”, Oskari sanoi.

”Ei tavalliseen pelkoon voikaan”, kummitus sanoi.

”Mutta tämän linnan kummitukset aiheuttavat aivan eri-

tyistä pelkoa.”

Kummitus jatkoi: ”Muista kuitenkin, että tässä linnas-
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sa kummitukset eivät voi tehdä muuta kuin pelotella. Ne

eivät siis esimerkiksi käy käsiksi sinuun.”

Nämä sanat lausuttuaan kummitus poistui huoneesta

huudellen ”Huu! Huu!”

Hetken päästä huoneeseen tuli joukko valkoutuisia luuran-

koja. Ne muodostivat piirin Oskarin ympärille ja alkoivat

hurjan luurankotanssin. Oskari pelotti. Tanssi oli niin kar-

mivaa. Luurangot nostelivat jalkojaan ja vatkasivat lan-

teitaan.

Sitten piiri tiivistyi ja luurangot olivat aivan lähellä

Oskaria. Oskari oli kauhuissaan. Hänen sydämensä pamp-

paili ja hän hikoili. Oskaria pelotti, että kohta kauhu yltyi-

si niin suureksi, että hän kuolisi kauhusta. Sitten Oskari

ajatteli, etteivät luurangot kuitenkaan koskisi häneen. Ne

tanssivat aikansa ja häipyivät.

Oskaria pelotti. Mitähän kauhuja hän kohtaisi seu-

raavaksi? Kummitusten kohtaamista Oskari ei niinkään

pelännyt. Hän pelkäsi ennemmin pelkoa itseään. Hän

pelkäsi, että häntä alkaisi pelottamaan niin paljon, että

hän kuolisi.

Sitten huoneeseen tuli haarniska, jolla oli käsissään
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kaksimetrinen miekka. Haarniska alkoi tehdä syöksyjä Os-

karia kohti. Oskari oli kauhuissaan. Oskaria kohti suun-

natut miekaniskut olivat niin pelottavia. Sitten Oskari

muisti, että haarniskamies ei voisi tehdä muuta kuin pe-

lotella. Haarniskamies nosti miekkansa pään yläpuolelle

iskuun ja. . . iski! Miekka pysähtyi kymmenen senttiä Os-

karin pään yläpuolelle.

Silloin Oskari tajusi jotain: Jos hän yksinkertaisesti lo-

pettaisi pelkäämisen, mitään ei tapahtuisi hänelle. Oskari

yritti ajatella, ettei haarniska satuttaisi häntä, ja pelko

väheni.

Harrniskamies riisui kypäränsä, ja Oskari huomasi,

että haarniskamiehellä ei ollut päätä haarniskan sisässä.

Tai sitten koko mies haarniskan sisässä oli näkymätön.

Haarniska kumarsi Oskarille ja poistui.

Oskari yritti ajatella aamua, sitä kuinka vanhemmat

löytäisivät hänet ja kaikki olisi hyvin.

Huoneeseen lensi irtileikattu miehen pää. Se teki

syöksyjä Oskaria kohti. Oskari yritti ajatella, kuinka has-

sunkurinen pää itse asiassa oli. Oskari kuvitteli, että se

lensi räpyttelemällä korviaan ja ajatus sai Oskarin hymyi-

lemään. Pää kuitenkin sinkoili huoneessa edestakaisin.
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Sitten pää sanoi haudantakaisella äänellä: ”Lyödään

viisaat päämme yhteen.” Oskaria vitsi nauratti. Pää te-

ki syöksyn Oskaria kohti, mutta kaarsi viime hetkessä

ylöspäin, Oskarin ohi. Sitten pää poistui huoneesta.

Sitten luurangot palasivat huoneeseen. Taas ne muo-

dostivat piirin Oskarin ympärille ja aloittivat tanssin.

Enää Oskari ei pelännyt (ainakaan paljoa), vaan hän ta-

putti tanssille tahtia. Koska tanssilla ei ollut haluttua vai-

kutusta, luurangot poistuivat nopeasti huoneesta.

Loppuyönä ei enää kummitellut. Kummitukset olivat

huomanneet, etteivät ne pystyisi enää pelottamaan Oska-

ria ja päättäneet luovuttaa. Oskari nukahtikin sänkyyn

loppuyöksi.

Aamulla Oskari heräsi vanhempiensa ääneen. ”Täällähän

sinä olet, me olimme niin huolissamme.”

Vanhemmat olivat tulleet linnaan heti kun se oli auen-

nut ja oppaan kanssa käyneet paikkoja läpi.

Opas sanoi jotain englanniksi. Hän tuntui olevan jo-

tenkin kiihtynyt.

”Opas sanoo, että monet ovat kuolleetkin täällä

yöllä pelkoon, mutta sinä vain vetelet hirsiä”, isä sanoi.
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”Meidän poika se ei kummituksia pelkää.”
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Osa II

Jännittäviä tarinoita
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Aika

10-vuotias Einar istui jälki-istunnossa. Minuutit tuntuivat

matelevan. Jälki-istuntoa oli kulunut viisitoista minuut-

tia, ja vielä pitäisi istua 45 minuuttia. Se tuntui Einarista

ikuisuudelta. Muut kaverit olivat leikkimässä, mutta Einar

vain joutui istumaan pulpetissa, tylsistyen.

Lopulta jälki-istuntotunti oli täynnä. Se oli tuntunut

Einarista vähintään sadalta tunnilta, ja Einar meni ko-

tiin. Kotona äiti kysyi, missä Einar oli ollut, mutta ei ih-

meemmin moittinut tätä, kun Einar oli jo koulussa saanut

rangaistuksensa.

Illalla Einar pyysi, että isä ja äiti pelaisivat hänen kans-

saan Carcassonne-lautapeliä. Äidin kuitenkin piti siivota.

Isän työpaikka puolestaan oli yliopistolla, ja kotonakin hän

aina vain korjasi opiskelijoiden harjoitustöitä. ”Ei niillä
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koskaan ole aikaa”, Einar ajatteli. ”Miten niiden aika voi

ollakin niin vähissä?”

Tylsistyneenä Einar katsoi olohuoneen kaappikelloa.

Kaappikellossa on kellotaulu kahden metrin korkeudel-

la, ja sen alapuolella kaappi, jossa kellon heiluri liikkuu

edestakaisin. Yhtäkkiä kaappikellon minuuttiviisari liikkui

kahden minuutin verran ihan lyhyessä ajassa.

”Onkohan kellossa jotain vikaa?” Einar ajatteli. Hän

avasi kaapin, jossa kellon koneiston piti Einarin mielestä

olla. Ei Einar tietenkään olisi osannut korjata kelloa, mut-

ta pikkupojat eivät aina tiedä taitojensa rajoja. Kaapin

sisällä ei kuitenkaan ollut koneistoa eikä edes heiluria.

Sieltä lähti käytävä jonnekin. Kellotaulun takaa kulki lan-

ka, kuin siima, käytävään. Einar kokeili lankaa kädellään,

ja lankaa kulki koko ajan kellotaulusta käytävään päin.

Einar lähti kulkemaan käytävää pitkin. Lopulta hän

tuli halliin, jossa vanha mies pyöritti jotain isoa pyörää,

kuin tivolien onnenpyörät. Siihen oli maalattu samanlai-

sia symboleita, joita oli lehdissä niillä palstoilla, josta äiti

katsoi horoskooppinsa. Siima, jota Einar oli seurannut me-

ni pyörään, ja mies kelasi koko ajan lisää lankaa heidän

kaappikellostaan eläinratapyörän ympärille. Halliin avau-
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tui myös muita lukemattomia käytäviä, ja jokaisesta kulki

siima miehen eläinratapyörään.

Einar piiloutui erään pöydän taakse.

Hetken kuluttua kääpiö tuli puhuttelemaan miestä.

”Oi Kronos! Suunnitelmanne on hyvässä vauhdissa. Maa-

ilmassa on enää vuosi aikaa jäljellä. Vuoden päästä olet

vienyt kaiken ajan maailmasta!”

Einar tajusi. Siksi vanhemmilla ei ollut aikaa.

Eläinratapyörällään Kronos varasti heidän aikansa. Eina-

rista tuntui, että tilanteelle pitäisi tehdä jotain, mutta hän

ei tiennyt mitä. Niinpä hän hiippaili samaa reittiä takaisin

kotiinsa.

Kotona Einar yritti leikata kellosta lähtevää siimaa

saksilla, mutta sakset eivät purreet sihen. Siima oli niin

kovaa. Lopulta Einar luovutti ja antoi siiman jatkaa

kulkuaan.

Seuraavana yönä Einar näki unta, jossa hän oli neuvonpi-

dossa sinisen keijukaisen, puhuvan karhun ja menninkäisen

kanssa.

”Tervetuloa Einar”, menninkäinen sanoi. ”Me olemme

ainoat, jotka tietävät Kronoksen juonesta. Sinäkin tiedät,
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joten olet täällä.”

”Tarvitsemme suunnitelman hänen pysäyttämisek-

seen”, keijukainen sanoi.

”Jos Kronos vie kaiken ajan maailmasta, se on maa-

ilmanloppu”, karhu jatkoi. ”Maailmaa ei voi olla olemas-

sa ilman aikaa. Maailman on oltava nimittäin jatkuvassa

muutoksessa, ja muutos on mahdotonta, jos ei ole aikaa,

jossa muutos tapahtuu.’

”Osaamme katkoa Kronoksen siimat”, menninkäinen

sanoi. ”Mutta jos hän huomaa sen, hän vain kytkee siimat

uudelleen. Tarvitsemme jonkun tavan hämätä Kronosta.”

”Minulla olisi ehdotus”, Einar sanoi. . .

Seuraavana päivänä koulussa Einar käyttäytyi tosi tuh-

masti. Hän veti tyttöjä leteistä, piereskeli tunnilla ja heit-

teli ruokaa ruokalassa. Niinpä hän jäikin tunniksi jälki-

istuntoon.

Tällä kertaa jälki-istunnossa aika kului kuin siivillä.

Einarista tuntui, ettei ollut kulunut kuin hetki, kun tun-

nin jälki-istunto olikin jo ohi. ”Suunnitelma taitaa tepsiä”,

Einar ajatteli.

Illalla kotona äiti sanoi: ”Kuule Einar, me ollaan isin
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kanssa juteltu. Sinä olet jatkuvasti jälki-istunnossa. Ehkä

olet tuhma koulussa siksi, ettet saa kotoa riittävästi huo-

miota. Tästä lähin minä ja isä yritetään viettää enemmän

aikaa sinun kanssasi. Pelataan vaikka nyt heti Carcasson-

nea.”

Einar oli innoissaan. Suunnitelma toimi. Nyt vanhem-

millakin oli aikaa pelata Carcassonnea. Sininen keijukai-

nen oli katkonut Kronoksen siimat ja kiinnittänyt ne Ei-

narin jälki-istunnon avulla koululaisten jälki-istuntoihin.

Jälki-istunnoissa aika tuntui tavallisesti niin pitkältä, että

siinä riitti Kronoksella kelattavaa vaikka kuinka pitkään.
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Graal

”Leikitään Mustapartaa”, 9-vuotias Perttu ehdotti.

”Pustaparta, Kustaparta hehehee”, muut pojat pilk-

kasivat.

Mustaparta oli suurten purjelaivojen aikakaudella

elänyt merirosvo. Perttu tykkäsi lukea seikkailukertomuk-

sia, jotka sijoittuivat menneisiin aikoihin. Robin Hood, ku-

nigas Arthur ja Wilhelm Tell olivat hänen suosikkejaan.

Muut pihan pojat eivät lukeneet kirjoja. He vain katsoi-

vat telkkaria. He eivät tunteneet menneiden aikojen san-

kareita, ja niinpä he pilkkasivat Perttua aina, kun tämä

yritti ujuttaa aineksia historiasta heidän leikkeihinsä.

”Leikitään Agentti Ässää”, Kalevi sanoi.

Agentti Ässä oli tv-sarja, joka oli poikien suosikki. Hän

ajeli superautolla vangiten rosvoja.
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”Mä oon Agentti Ässä!” Lauri huusi ja hyökkäsi Kale-

vin kimppuun. Kohta kaikki pojat olivat painimatsissa.

Perttukin osallistui, vaikka mieluummin hän olisi leik-

kinyt erilaisia leikkejä. Sellaisia, joissa käytettiin päätä

ja mielikuvitusta. Sellaisiin leikkihin ei vain löytynyt ka-

vereita. Niinpä Perttu oli muiden mukana Agentti Ässä-

painimatseissa.

Kun pojat olivat painin tuoksinassa epämääräisessä

kasassa, näkyi kirkas valonväläys ja kuului pamaus. Po-

jat nousivat pystyyn pöllämystyneinä.

Perttu huomasi, että he olivat jonkunlaisessa linnas-

sa. Ainakin seinät olivat kiveä. Poikien edessä oli kaunis

nainen, joka oli pukeutunut silkkiseen, käsivarret paljaak-

si jättävään mekkoon. Käsivarsissa oli kultaisia koruja, ja

naisen pään ympäri kiersi kultainen vanne, joka kohosi

otsalla käärmeen pääksi. Naisen vieressä oli tunikaan pu-

keutunut mies, jolla oli parta ja miekka vyöllä. Vieressä

oli arvokkaan näköinen pöytä, jolla oli kultainen, jaloki-

vin koristeltu malja.

”Ulottuvuuksienvälinen siirtoloitsu toimi, Lancelot”,

nainen sanoi. ”Mutta ketäs nuo ovat?” Nainen viittasi poi-

kiin.
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”En tiedä, Morgan”, mies vastasi. ”Ainakin pääsimme

kuningas Arthuria pakoon.”

Lancelot ja Morgan. Perttu tunnisti nimet kuningas

Arthurin tarinoista. Lancelot oli jaloin ja uljain kaikista

ritareista. Morgan le Fay sen sijaan oli paha noita. Mitä

ihmettä hyvä ritari ja paha noita tekivät yhdessä?

”He varmaan tarttuivat vahingossa mukaamme”, Mor-

gan le Fay sanoi. ”No, voimme vuodattaa heidän verensä

maljaan. Vie heidät tyrmään, Lancelot, ja muista, ettet

koske kultaiseen maljaan.”

”Selvä, rakas”, Lancelot vastasi.

Kiroillen ja potkien Lancelot pakotti pojat mukaan-

sa, ja he marssivat portaita alas. Kellarissa Lancelot avasi

oven ja töni pojat yksi kerrallaan siitä vankityrmään. Sit-

ten hän sulki oven ja kuului kilahdus, kun avain kääntyi

lukossa lukiten oven.

Perttu oli ymmällään. Kuinka ihmeessä Lancelot, ur-

hoollisuuden perikuva, oli suostunut pahan noidan apu-

riksi? Siinä ei ollut mitään järkeä. Se soti kaikkea sitä vas-

taan, mitä hän oli lukenut lapsille tarkoitetusta Kuningas

Arthurin tarinat -kirjasta. Ei, ainoa vaihtoehto oli, että

Morgan le Fay oli lumonnut Lancelotin.
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”Olipa hirveä mies!” muut pojat päivittelivät. ”Toi-

vottavasti se ei tule enää tänne.”

Perttu yritti sanoa, että Lancelot ei ole paha vaan pa-

han loitsun alla. Muut pojat eivät kuitenkaan kuunnelleet

Perttua vaan päivittelivät Lancelotin pahuutta.

Mutta miten Morgan oli saanut Lancelotin valtaansa?

Perttu mietti näkemäänsä, kunnes hän muisti kultaisen

maljan. Sen täytyi olla Graalin malja. Maaginen malja,

johon Joosef Arimatialainen oli kerännyt ristiinnaulitun

Jeesuksen verta, ja jota kuningas Arthurin ritarit yrittivät

etsiä. Graalin malja varmasti lisäsi Morgan le Fayn maa-

gisia kykyjä.

Perttu yritti selittää järkeilemäänsä pojille, mutta

kaikki muut pojat olivat niin paniikissa, ettei kukaan vai-

vautunut kuuntelemaan. Puhuivat vain siitä, kuinka pois

olisi päästävä.

Perttu mietti. Graal oli pyhä esine, siis kauttaaltaan

hyvä. Jotenkin Morgan le Fay oli onnistunut kääntämään

sen kataliin tarkoituksiinsa. Jos vain Graalin saisi pois

Morganin hallusta. Kai pyhä esine auttaisi heidät jotenkin

pois.

Aikaa kului, ja Lancelot toi pojille ruokaa. Jotain puu-
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roa. Kun Lancelot sulki oven poistuessaan tyrmästä, Pert-

tu ajatteli, että jotain meni kummasti. Hän ei kuitenkaan

keksinyt mitä.

Pojille oli tullut nälkä, ja niinpä kaikki hakivat kipolli-

set ruokaa. Silloin Perttu tajusi. Kun Lancelot oli poistu-

nut, avaimen kilahdusta ei ollut kuulunut. Niinpä Lance-

lotin oli täytynyt unohtaa lukita ovi. Perttu kokeili ovea,

ja se aukesi.

”Pakoon!” Pojat huusivat. ”Toivottavasti se paha mies

ei tule.”

Pojat poistuivat tyrmästä ja kiipesivät portaat.

”Lähdetään etsimään uloskäyntiä”, Kalevi sanoi.

”Ei, meidän pitää löytää Graal”, Perttu sanoi.

”Noi on taas noita Pertun juttuja”, Kalevi sanoi. ”Nyt

vaan livohkaan nopeasti. Kuka kannattaa?”

Kaikki pojat paitsi Perttu viittasivat. Muut pojat

säntäsivät käytävään päätäpahkaa, mutta Perttu suunnis-

ti saliin, jonne he olivat alun perin ilmestyneet.

”Kunpa Graal olisi vielä siellä”, Perttu ajatteli kul-

kiessaan käytävää. Hän tuli saliin ja Graal toden totta oli

vielä paikallaan, mutta salin toisella laidalla oli Lancelot!

Perttu syöksyi Graalille, ja Lancelot säntäsi Perttua
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kohti. Yhtaikaa Perttu sai Graalin käsiinsä ja Lancelot

tarttui Perttuun.

Kun Perttu yritti rimpuilla pois Lancelotin otteesta,

Graal hipaisi Lancelotin jalkaa. Tällöin Lancelot pysähtyi.

”Mikä paikka tämä on? Kuka sinä olet?” Lancelot ihmet-

teli.

Perttu tajusi, että Graalin kosketus oli kumonnut lu-

mouksen, ja Lancelot oli oma itsensä. Niinpä Perttu selitti

Lancelotille, että Morgan le Fay oli lumonnut tämän, ja

Pertulla oli Graal.

”Tämä sopii paremmin aikuisen käsiin”, Lancelot sa-

noi päästäen Pertun otteestaan mutta ottaen Graalin

käteensä.

Silloin Morgan le Fay ilmesyi huoneeseen. ”Mitä!”

Morgan ihmetteli, kun hän näki Graalin Lancelotin

kädessä. ”Sinähän olet vapaa.”

Morgan ampui käsistään energiasäteitä kohti Lance-

lotia, mutta Lancelot nosti Graalin suojakseen ja säteet

osuivat Graaliin. Itse asiassa ne heijastuivat takaisin Mor-

ganiin, joka menetti tajuntansa. Niin paha oli kukistettu.

Muut pojat löytyivät harhailemasta pitkin linnan

käytäviä. Enää oli kyse siitä, kuinka kaikki pääsisivät ko-
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tiin. Lancelot joutui lupaamaan Morgan le Faylle tämän

vapauden, jos hän taikoisi kaikki takaisin omiin maailmoi-

hinsa, eikä Morgan voinut muuta kuin suostua. Graal jäi

Lancelotille.

Sitten seikkailu olikin ohi, ja pojat olivat taas kotipi-

hallaan.

”Tuota Perttu”, Kalevi kysyi. ”Kuinka sitä Mustapar-

taa oikein leikitään?”

Perttu tajusi, ettei hän ollut miettinyt asiaa. Nyt

pitäisi nopeasti kehittää uusi leikki.
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Kuu-Ukko

9-vuotias Lauri kulki joutomaalta kotiin sylissään lasinen,

pallonmuotoinen maljakko. Hän oli vanhoissa sarjakuvis-

sa nähnyt sellaisia maljakoita kalamaljoina. Joutomaa oli

lähellä Laurin kotia oleva maa-alue, jonne ihmiset olivat

tuoneet kaikkea romua. Laurista oli hauska leikkiä siellä,

koska siellä saattoi tehdä löytöjä.

”Äiti, äiti, katso mitä minä löysin”, Lauri sanoi kotona.

”Ostetaan kultakaloja ja laitetaan ne tänne.”

Äiti katsoi maljakkoa. ”Nykyään tuollaisissa ei saa

pitää kaloja. Kalat kärsivät, jos ne joutuvat olemaan noin

pienessä akvaariossa.”

Lauri pettyi. Hän söi lounaan miettien, mitä tekisi ka-

lamaljan kanssa. Hänen mielessään alkoi kehittyä suunni-

telma.
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Lounaan jälkeen Lauri meni maljakon kanssa omaan

huoneeseensa ja kokeili laittaa maljakon päähänsä. Hänen

päänsä mahtui sen sisään passelisti. Lauri katsoi itseään

peilistä ja totesi, että hänen suunnitelmansa toimisi. Mal-

jakko näytti ihan sellaiselta kypärältä, joka avaruusmat-

kailijoilla oli ollut päässään vanhoissa sarjakuvissa. Enää

hänen pitäisi rakentaa avaruusraketti.

Lauri otti kypärän pois päästään ja haki autotallista

vasaran, nauloja ja sahan. Sitten hän meni joutomaalle.

Joutomaalta löytyi vanerilevy raketin lattiaksi. Lauri

naulasi siihen kiinni kolme lautaa raketin kehikoksi. Ne

yhtyivät parin metrin korkeudessa, kuin tiipiin tukipuut.

Sitten vielä suppiloita vanerilevyn alle kaasusuuttimiksi.

Raketti nousisi ilmaan, kun kaasu purkautuisi suuttimista.

Lauri tajusi, että avaruusalukseen tarvittaisiin

vielä moottori. Joutomaalta löytyi vanha, rikkinäinen

käsikäyttöinen lihamylly. Se saisi kelvata. Lauri naulasi

sen kiinni rakennelmaansa. Raketti oli valmis.

Oli päivällisaika, ja Lauri palasi kotiin syömään.

”Olen rakentanut raketin”, Lauri sanoi ruokapöydässä.

”Ruuan jälkeen käyn kuussa.”

”Hui”, äiti vastasi. ”Eikö avaruudessa ole aika vaaral-
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lista?”

Lauri ajatteli äidin luulevan, että kyse oli leikistä. Eipä

äiti tainnutkaan tietää, että Lauri lentäisi kuuhun ihan

oikeasti.

”Ei se nyt niin vaarallista ole”, Lauri vastasi.

Lauri istui raketissa kalamalja päässä valmiina aloit-

tamaan avaruusmatkansa. ”Nyt vauhtiin”, Lauri sanoi.

Hänen hämmästyksekseen mitään ei tapahtunut. Lauri

mietti, eikö hän sittenkään ollut osannut rakentaa ava-

ruusrakettia.

Sitten hän muisti lihamyllyn. Lauri veivasi lihamyllyn

kammesta pari kertaa, ja alkoi kuulua valtaisa jyrinä. Ra-

ketti nousi ilmaan.

Lauri katsoi alas, ja kotitalo näkyi pienenä. Sitten ko-

titalo katosi kokonaan näkyvistä, ja lopulta koko Maa al-

koi näkyä pallona. Lauri oli avaruudessa. Lauri näki kuun,

mutta yrittäessään ohjata avaruusaluksen kuuta kohti hän

tajusi, että hän oli unohtanut avaruusaluksesta ratin.

Paniikki kasvoi Laurin sisällä. Kuinka hän nyt pääsisi

kuuhun? Tai kuinka hän ylipäätänsä pääsisi kotiin, jos

avaruusalusta ei pystyisi kääntämään? Hädissään Lauri
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käpertyi pieneksi avaruusaluksen vasempaan nurkkaan.

Yllättäen avaruusalus kaartoi vasemmalle. Silloin

Lauri sai idean. Hän hyppäsi raketin oikeaan laitaan,

ja raketti kaarsi oikealle. Hän hyppäsi taas vasempaan

laitaan, ja raketti kaarsi vasemmalle. Lauri pystyi ohjaa-

maan rakettia siirtämällä omaa painoaan raketin sisällä.

Näin hän saikin ohjattua raketin kuuhun ja laskeuduttua.

Lauri seisoi kuun kamaralla katsoen hiekkaa

silmänkantamattomiin. Siellä täällä oli kraattereita,

ja yhdestä läheisestä kraatterista nousi olento, joka alkoi

lähestyä Lauria. Kun olento lähestyi, Lauri huomasi, että

se oli ikään kuin pitkä ja laiha, vanha mies, jolla oli tum-

mansininen kaapu. Kaavussa oli tähtikuvioita. Miehellä

oli iso, ulkoneva leuka ja sen päästä lähti pukinparta.

Päässään miehellä oli tummansininen tötteröhattu, joka

kaartui eteenpäin. Leuka ja tötteröhattu saivat miehen

kasvot näyttämään kuunsirpiltä.

”Hei, olen Kuu-Ukko”, mies sanoi.

”Lauri, Maasta”, Lauri esittäytyi.

”Siitä onkin aikaa kun Maan ihmiset ovat käyneet

täällä pitämässä minulle seuraa”, Kuu-Ukko sanoi. ”Ai-
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kaisemmin he kävivät täällä raketeillaan, mutta sitten he

lopettivat sen. Maan asukkaat välittävät liikaa rahasta.

Kuumatkailu on kuulemma liian kallista.”

Kuu-Ukko ja Lauri juttelivat, ja paljastui, että Kuu-

Ukko oli ensiluokkainen tarinankertoja. ”Onneksi aika ei

käy pitkäksi, kun marsilaiset käyvät täällä kuuntelemassa

tarinoitani.” Lauri pyysi Kuu-Ukkoa kertomaan tarinan.

Kuu-Ukko antoi Laurille hiukan kuujuustoa syötäväksi ja

kertoi tarinoita galaksin muinaisista, mahtavista valtakun-

nista ja niiden sankareista.

Sitten Lauri huomasi, että heidän ympärilleen oli

kerääntynyt puoli metriä pitkiä, vihreitä olentoja. Niillä

oli kädet ja jalat ja silmät ja suu kuten ihmisillä, mutta

niillä oli antennit korvien paikalla.

”Kas, marsilaisetkin ovat saapuneet”, Kuu-Ukko sanoi.

Lauri esittäytyi. Marsilaiset olivat ystävällisiä. He pyy-

sivät Laurin mukaansa ystävyysseremoniaan. Lauri seura-

si marsilaisia, ja he kävelivät puolisen kilometriä lentävän

lautasen luokse.

Lentävä lautanen ei tosin lentänyt juuri sillä hetkellä

vaan oli laskeutunut. Se oli yhtä leveä kuin kerrostalo, jos-

kaan ei yhtä korkea, ja se oli vähän kuunpinnan yläpuolella
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monta metriä pitkien jalkojen varassa.

Marsilaisten johtaja ja Lauri asettuivat vastakkain.

Muut marsilaiset asettuivat heidän ympärilleen. Lauri ja

johtaja polvistuivat ystävyysseremoniaa varten.

Silloin eräs marsilaisista nappasi kypärän pois Laurin

päästä. Lauri haukkoi henkeä pystymättä hengittämään.

Eräs marsilainen antoi Laurille kaksi vaahtomuovipalan

näköistä esinettä. ”Työnnä nuo nenääsi.”

Lauri totteli, ja sitten hän pystyi taas hengittämään.

Syrjäsilmällä hän näki, kuinka lentävään lautaseen avau-

tui ramppi, ja eräs marsilaisista vei Laurin kypärän

lentävän lautasen sisälle. Marsilaisten johtaja sanoi: ”Nyt

pystyt hengittämään puolen tunnin ajan. Sitten noista

henkospaloista loppuu teho. Ainoa vaihtoehtosi on antau-

tua vangiksemme, niin saat kypäräsi takaisin.”

Laurin sisällä uhma oli noussut. Hän ei antautuisi moi-

sen kiristyksen edessä. ”En ikinä!”

Lauri ja marsilaisten johtaja katselivat toisiaan vihai-

sina. Silloin Lauri näki rampin laskeutuvan alas lentävästä

lautasesta ja tajusi, että hänen mahdollisuutensa oli tul-

lut.

Lauri ryntäsi hirveää vauhtia rampille ja lentävän lau-
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tasen sisään. Laurin päästyä lautasen sisään ramppi sul-

keutui hänen perässään. Lautasen sisällä oli marsilaisia pe-

laamassa tietokonepelejä. Ne olivat niin keskittyneet pe-

leihinsä, että he eivät huomanneet Lauria. Nyt vain pitäisi

löytää kypärä.

Lauri meni ensimmäiseen sivuhuoneeseen, jonka hän

tajusi. Siellä oli lautasia, ei lentäviä vaan ihan tavallisia.

Niiden lisäksi oli muita astioita, juomalaseja ja isoja katti-

loita. Lauri etsi, mutta kypärä ei ollut astioiden joukossa.

Lauri meni toiseen sivuhuoneeseen. Siellä oli kummal-

lisia, marsilaisia eläimiä häkeissä. Kolmijalkaisia, kuusijal-

kaisia, ja niiden korvat olivat suppilonmuotoisia. Pöydällä

oli akvaario, jossa oli kummallinen, nelisilmäinen marsi-

lainen kala, jonka pyrstö oli kolmihaarainen. Lauri katsoi

akvaariota ja tajusi, siinä oli jotain omituista. Lauri ihmet-

teli, ja sitten hän älysi, että kalamalja oli hänen kypäränsä!

Mutta kuinka saada se itselle tappamatta kalaa? Kala ei

varmaan pärjäisi ilman akvaariota.

Lauri pähkäili ongelmaa. Sitten hän muisti, että edel-

lisessä huoneessa oli ollut isoja kattiloita. Lauri kävi hake-

massa yhden kattilan ja kaatoi kalan vesineen siihen. Siellä

kattilassa se nyt ui.
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Lauri otti henkospalat nenästään ja laittoi kypäränsä

päähänsä. Sitten hän lähti poistumaan aluksesta. Kun hän

tuli sen seinän osan kohdalle, joka avautui rampiksi, hän

tajusi, että hän ei tiennyt, kuinka ramppi laskettiin alas.

Seinässä oli jotain nappuloita, mutta niiden selitykset oli-

vat marsilaisilla kirjaimilla, eikä Lauri osannut lukea niitä.

Lauri painoi yhtä nappia umpimähkään. Kaikista

lentävän lautasen tietokoneista katkesi virta. Tietokonepe-

lejä pelanneet marsilaiset ihmettelivät ensin hetken, mutta

sitten huomasivat Laurin ja alkoivat lähestyä. Lauri pai-

neli nappuloita umpimähkään, ja ramppi alkoi laskeutua.

Jo ennen kuin ramppi oli täysin laskeutunut, Lauri

hyppäsi sille, etteivät marsilaiset saisi häntä kiinni. Puo-

len metrin korkeudelta hän hyppäsi kuun kamaralle ja

onnistui väistelemään niitä marsilaisia, jotka olivat olleet

järjestämässä feikkiystävyysseremoniaa.

Lauri juoksi minkä jaloistaan pääsi Kuu-Ukon suun-

taan. Puolimatkassa hän kohtasi Kuu-Ukon. Lauri kertoi,

mitä oli tapahtunut ja ihmetteli, miksi marsilaiset, jot-

ka aluksi olivat olleet ystävällisiä olivat kääntyneet häntä

vastaan.

”Eikös se ole selvää?” Kuu-Ukko sanoi. ”Marsilaiset
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luulevat, että aiot seuraavalla kuumatkallasi tuoda tänne

niin paljon Maan ihmisiä, että he vievät kaiken huomioni.

Silloin minulta ei jäisi aikaa ollenkaan marsilaisille.”

”Enhän minä aio kertoa matkastani kenellekään”, Lau-

ri sanoi.

Marsilaiset lähestyivät Kuu-Ukkoa ja Lauria. Kun ne

olivat lähellä, Kuu-Ukko sanoi: ”Kuunnelkaa! Laurilla on

teille tiedotus.”

Lauri kertoi, että hänen lisäkseen muita maan ihmi-

siä ei ole tulossa kuuhun, ja sen jälkeen marsilaiset pyy-

sivät Laurilta anteeksi. Marsilaisten johtaja antoi pyhän

lupauksen, etteivät he enää yrittäisi vahingoittaa tai van-

gita Lauria, ja Kuu-Ukko kertoi Laurille, että marsilaisten

pyhään lupaukseen pystyi luottamaan.

Lauri ja marsilaiset solmivat ystävyyden, ilman se-

remonioita tosin, kun marsilaisilla ei oikeasti mitään

ystävyysseremonioita ollut. Marsilaiset kertoivat, että

Marsissa oli kehittyneempiä tietokonepelejä kuin Maassa,

ja todella kauniita kanavia.

”Ai onko teillä telkkarit Marsissa?” Lauri kysyi.

”Ei sellaisia kanavia”, marsilaiset vastasivat. ”Kanava

tarkoittaa keinotekoista jokea.”
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”Seuraavalla avaruusmatkallani tulen vierailemaan

Marsissa”, Lauri lupasi, ja marsilaiset toivottivat hänet

tervetulleeksi.

Kuu-Ukko tarjosi kaikille kuujuustoa ja kertoi tarinan

muinaisen galaksin Luukas Taivaskävelijästä ja hänen

seikkailuistaan. Sen jälkeen Lauri palasi raketilleen ja

aloitti kotimatkan.

”No kävitkö avaruudessa?” äiti kysyi illalla Laurilta.

Lauri oli luvannut marsilaisille olla kertomatta ava-

ruusmatkasta. ”En minä. . . ”

”Kannattaakin pysyä maan kamaralla”, äiti sanoi.

”Täällä Maassakin on kivoja leikkejä.”
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Kettu Asatot

10-vuotias Marko istui huoneensa lattialla risti-istunnassa

ja luki jännittävää seikkailuromaania. Sen sankari oli us-

komattoman kyvykäs ja moraalinen. Pahiksia meni lakoon

sankarin tieltä minkä ehti.

”Olisinpa sankari”, Marko huokaisi.

Silloin Marko kuuli kuiskauksen: ”Sulje silmäsi.”

Marko totteli ja huomasi olevansa koristellussa huo-

neessa. Hänen edessään oli kettu.

”Vai että haluaisit olla sankari”, kettu sanoi.

”Niin”, Marko vastasi. ”Silloin kaikki ihailisivat mi-

nua.”

Kettu jatkoi: ”Sankari joutuu tekemään vaarallisia

asioita. Olisitko valmis siihen?”

”Kyllä!” Marko vastasi. Hän oli lukenut paljon
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jännittävistä seikkailuista, katsellut sellaisia telkkarista ja

halusi itsekin kokea sellaisen.

Kettu esittäytyi Asatotikisi ja kertoi, että Marko sai-

si yhteyden häneen istumalla risti-istuntaan ja sulkemalla

silmänsä. Seikkailu alkaisi seuraavana päivänä, ja sen ai-

kana Asatot auttaisi Markoa.

Marko avasi silmänsä ja huomasi istuvansa omassa

huoneessaan risti-istunnassa. Asatot oli kadonnut.

”Frodolla oli apuna Sam”, Marko ajatteli. ”Ja Sherlock

Holmesilla Tohtori Watson. Ja Batmanilla Robin.”

Marko ajatteli, että hänkin tarvitsisi apurin, joka

suhtautuisi häneen ihailevasti. Eiväthän ihmiset uskoisi

hänen sankaruuteensa, ellei apuria olisi todistajana. Mar-

ko päätti pyytää ystävänsä Jukan mukaan tähän rooliin.

Seuraavana iltapäivänä Marko ja Jukka olivat Mar-

kon huoneessa. Marko istuutui risti-istuntaan ja sulki

silmänsä. Hän huomasi olevansa koristellussa huoneessa

Asatotin kanssa.

”Oletko valmis seikkailuun?” Asatot kysyi.

”Kyllä”, Marko vastasi. ”Otan kaverin mukaan.”

”Vai sidekick mukana? Kyllä se sopii. Avaa silmäsi.”
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Marko avasi silmänsä, ja oli hämärää. Hän ja Jukka

seisoivat synkän metsän laidalla. Yhdessäkään puussa ei

ollut lehtiä. Kuolleina ne ojentelivat oksiaan.

”Mitä tapahtui?” Jukka ihmetteli. ”Sä vain istuit risti-

istuntaan, ja yhtäkkiä olimme siirtyneet tänne.”

Marko selitti, että hän oli siirtänyt hänet ja Jukan seik-

kailun alkuun. Silloin Marko tajusi, ettei hän tiennyt, mitä

pitäisi tehdä.

Niinpä hän istui uudestaan risti-istuntaan ja kysyi

Asatotilta ohjeita. Asatot selitti, että he olivat Kuolleen

metsän laidalla. Metsän keskellä oli lumottu kylä. Lu-

mouksen takia sen asukkaat eivät voineet poistua metsän

keskeltä. Asatot antaisi Markolle loitsuvihkon. Siinä olisi

loitsu, joka purkaisi lumouksen, ja kylän asukkaat voisivat

jättää metsän. Markon tehtävä olisi toimittaa loitsuvihko

kylään metsän keskelle.

”Varokaa ansakuoppia”, Asatot sanoi vielä lopuksi.

Saatuaan ohjeet Marko avasi silmänsä, ja noukki muo-

vikantisen vihkon edestään. Sitten hän nousi seisomaan.

”Miksi sä istuit risti-istuntaan ja nousit heti seiso-

maan?” Jukka kysyi. Hänen näkökulmastaan neuvotte-

luun Asatotin kanssa ei ollut mennyt aikaa.
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”’Mä halusin noukkia tämän loitsuvihkon”, Marko sa-

noi.

Marko ja Jukka seurasivat polkua metsään. Kai se

veisi kylään. Pojat katselivat, olisiko matkalla ansakuop-

pia, mutta kun niitä ei näkynyt, asia unohtui.

”Toi puu näyttää ihan peikolta”, Jukka sanoi, kun pa-

rivaljakkomme oli kulkenut jonkun matkaa. ”Hämärässä

metsässä alkaa nähdä näkyjä.”

Marko katsoi puuta, ja se alkoi lähestymään parival-

jakkoamme. Se oli kuin olikin tosi iso peikko! ”Minä syön

teidät suuhuni”, peikko huusi möreällä äänellä.

Nopeasti Marko istui risti-istuntaan ja sulki silmänsä.

”Asatot, auta! Peikko jahtaa meitä!”

Asatot virnisti. ”Mitä annat minulle, jos autan teitä?”

”Sano mitä haluat”, Marko sanoi. ”Me tehdään mitä

tahansa!”

”Keräisittekö minulle noidanmarjoja metsästä?” Asa-

tot sanoi.

”Kyllä!”

”Muista sitten, että lupasit. Muutan peikon kiveksi

tunnin ajaksi.”
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Marko avasi silmänsä, ja siinä, missä ennen oli ollut

suuri peikko, olikin nyt kivipaasi.

”Mitä sä teit?” Jukka kysyi.

”Minulla on keinoni”, Marko vastasi, ja parivaljakkom-

me jatkoi matkaansa kivipaaden ohi.

Puut ojentelivat kuolleita oksiaan polun yli. Siellä

täällä näkyi kuusikin, josta neulaset olivat varisseet. Mar-

ko yritti katsella, näkyisikö jossain noidanmarjoja, mut-

ta kovasti kuollutta metsässä oli. Ei marjan marjaa, ja

Marko tajusi, ettei hän edes tiennyt, miltä noidanmarjat

näyttivät.

Jonkun matkan jälkeen Marko meni polun sivuun

katsomaan, näkyisikö eräällä mättään näkoisellä muodos-

telmalla marjoja. Marko kyykistyi katsomaan, mutta ei

siinä kasvillisuutta ollut. Vain kasa mutaa.

Jatkettiin polkua myöten. Marko kokeili takataskuaan ja

tajusi, että loitsuvihko oli pudonnut, varmaan silloin, kun

hän oli kumartunut katsomaan mätästä. Marko hätääntyi.

Kuinka hän voisi nyt olla sankari, jos hän ei saisi tehtävää

suoritettua!

Marko istuutui risti-istuntaan ja sulki silmänsä.
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Asatot ilmestyi. ”Mitä nyt?”

”Hävitin loitsuvihkon”, Marko sanoi. ”Auta minua

saamaan se takaisin.”

”Onko sinulla noidanmarjoja?” Asatot sanoi.

”En ole löytänyt”, Marko sanoi. ”Enkä edes tiedä,

miltä ne näyttävät.”

”Ne ovat mustia ja kasvavat matalissa varvuissa.”

”Saanko nyt loitsuvihkon takaisin?” Marko kysyi.

”Hmmph”, Asatot tuhahti. ”Olet jo nyt velkaa minul-

le ne noidanmarjat. Olkoon. Autan sinua tämän kerran.

Kokeile takataskuasi.”

Marko avasi silmänsä ja nousi. Sitten hän kokeili

takataskuaan ja vihko oli siellä.

Marko ja Jukka jatkoivat polkua myöten. Jonkun ajan

päästä heidän takaansa alkoi kuulua askeleita. ”Minä syön

teidät suuhuni”, kuului jostain kaukaa.

”Se peikko varmaan seuraa meitä”, Jukka sanoi.

Marko oli ihan samaa mieltä.

”Tee nyt jotain, kun sinähän kaikki keinot tiedät”, Juk-

ka sanoi Markolle.

Marko istuutui risti-istuntaan ja sulki silmänsä.
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”Mitä taas?” Asatot sanoi.

”Auta!” Marko pyysi. ”Se peikko seuraa meitä.”

”Onko sinulla ne noidanmarjat?”

”Ei”, Marko joutui myöntämään.

”No enpä sitten taida viitsiä auttaa”, Asatot tuhahti.

”Avaa vaan silmäsi.”

”Auta nyt!” Marko rukoili, mutta Asatot oli häipynyt.

Marko avasi silmänsä ja nousi.

”Etkö sä tehnyt mitään?” Jukka ihmetteli. ” Ne aske-

leet kuuluu vieläkin.”

”Ei nyt onnistunut”, Marko joutui myöntämään.

”Ihan paskoja sun taikakeinot”, Jukka sanoi Markolle.

”Ja sä olet ihan paska, kun jätät meidät tälleen pulaan.”

Markoa pelotti peikko, mutta vielä enemmän häntä

hävetti oma epäsankarillisuutensa Jukan silmissä. ”Nyt

pitää juosta”, Marko sanoi.

Marko ja Jukka lähtivät juoksemaan polkua

myöten. Askeleet takana kiihdyttivät vauhtiaan.

TömpTömpTömpTömp.

Polku leveni, ja sille oli levitetty tiiviisti kellastuneita

lehtiä.

”Tuo on varmaan naamioitu ansakuoppa”, Jukka sa-
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noi. ”Kierretään se.”

Marko ja Jukka ohittivat ansakuopan puskan kautta.

Silloin Markolla välähti. ”Houkutellaan peikko ansaan!”

Marko ja Jukka jäivät seisomaan ansan - toivottavasti

se oli ansa - taakse. Kun peikko ilmestyi näkyviin, Marko

ja Jukka huutelivat sille: ”Hähää! Etpä saa meitä kiinni!”,

”Hähää! Täällä ollaan!”

Peikko irvisti vihaisena ja ryntäsi Markoa ja Jukkaa

päin. Kun se oli lehtien päällä, maa petti sen alta, ja

se putosi kuoppaan. Siellä se murisi, ja pojat lähtivät

jatkamaan matkaa.

Pojat saapuivat kylään. Talot olivat harmaantunutta puu-

ta, ja ihmisillä oli harmaat, kuluneet vaatteet. Surullisen

näköisinä, puhumatta mitään, ihmiset toimittivat askarei-

taan. Markon kävi ihmisiä sääli. Hän kysyi tietä kylän

johtajan luokse, ja hänet ohjattiin eräälle talolle.

Kylän johtaja oli juuri ottamassa kaivosta vettä, kun

Marko ja Jukka saapuivat. Marko ojensi johtajalle loitsu-

vihkon ja selitti, mikä se oli.

”No voishan tuon ottaa”, johtaja sanoi surullisena ja

otti vihkon. Sitten hän ryhtyi lukemaan siitä: ”Lorem ip-
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sum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod

tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim

ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco labo-

ris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. . . ”

Yhtäkkiä kylän johtajan vaatteet muuttuivat

värikkäiksi, ja hymy levisi hänen kasvoilleen. He lähtivät

kiertämään kylää, ja sama oli käynyt kaikille kylän

ihmisille. Lumous oli murrettu.

Kyläläiset järjestivät Markon ja Jukan kunniaksi juhla-

aterian, kun kaikki heidän ruokansakin olivat muuttuneet

ankeista maittaviksi. Sitten Marko, Jukka ja kyläläiset pa-

lasivat metsän halki suureen maailmaan, ja kyläläiset aset-

tuivat asumaan muiden ihmisten keskuuteen.

Asatot ilmestyi Markolle ja Jukalle omassa persoonas-

saan ja ohjasi nämä takaisin Markon huoneeseen. Nyt kun

Jukka oli nähnyt Asatotin, Marko joutui myöntämään Ju-

kalle saaneensa siltä seikkailun aikana muutakin apua.

Seuraavana päivänä koulussa Marko ja Jukka kertoivat

seikkailustaan luokkatovereilleen, mutta nämä eivät usko-

neet. Markoa ei kuitenkaan harmittanut, että luokkatove-

rit eivät kohdelleet häntä sankarina. ”Tärkeintä oli auttaa

kyläläisiä ja kokea jännittäviä seikkailuja”, Marko ajatteli.
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Supervoima

10-vuotias Juho oli leikkimässä kavereidensa kanssa au-

tiotalossa, kun yksi kavereista, Pertti tuli juttelemaan

hänelle: ”Minulla on perimässäni 30 prosenttia siperialais-

ta, 50 prosenttia saksalaista ja 20 prosenttia italialaista.”

Juho kysyi, mitä se tarkoitti, ja Pertti selitti, että jo-

kaisella ihmisellä oli jokaisen solunsa sisällä DNA, joka pe-

riytyi vanhemmilta, vanhemmille heidän vanhemmiltaan

ja niin edelleen. Se määräsi aika pitkälle, millainen ihmi-

sestä tuli, ja oli firmoja, jotka pyynnöstä tutkivat asiak-

kaan DNA:n ja kertoivat, mistä puolelta maailmaa hänen

esi-isänsä olivat kauan sitten tulleet.

Juho innostui asiasta, ja Pertti kertoi, että oli yksi yh-

tiö, HeritageRD, joka teki tuon analyysin lapsille ilmai-

seksi.
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Tällöin kuitenkin Make astui huoneeseen ja sanoi:

”Mitäs ne nörtit täällä ruikuttaa?”

Make kutsui aina Perttiä nörtiksi ja kiusasi tätä. Nyt-

kin Make alkoi töniä Perttiä. Make oli hiukan isokokoisem-

pi ja paljon vahvempi kuin muut pojat, joten kukaan ei us-

kaltanut puuttua kiusaamiseen. Nytkin Juho vain katseli

vierestä toivoen, että Make lopettaisi.

Jonkun ajan päästä Make kyllästyi ja poistui huo-

neesta. Juho kysyi Pertiltä DNA-analyysistä. Pertti

neuvoi HeritageRD:n webbisivun ja kertoi, että suussa

piti pyöritellä pumpulipuikkoa ja postittaa tuo pumpuli-

puikko yhtiölle. DNA olisi tarttunut pumpulipuikkoon.

Kun Juho eräänä aamuna viikon päästä avasi

sähköpostinsa, DNA-analyysin tulokset olivat tulleet.

”Perimäsi on 70-prosenttisesti ruotsalainen, ja sinus-

sa on 30-prosenttia siperialaista”, kirje alkoi. Mutta sitten

se jatkui: ”Kuitenkin merkittävintä DNA:ssasi on se, että

sinä olet mutantti. DNA:ssasi on muutoksia, jotka anta-

vat sinulle supervoiman. Pystyt nostamaan suorille käsille

5000 kiloa. Mutanttivoimasi aktivoituu, kun puet kalsarit

päällysvaatteiden päälle.”
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Juho oli innosta soikeana. Hän riisui housut ja alus-

housut ja puki ne uudelleen, alushousut päällimmäiseksi.

Hän kokeili nostaa kirjoituspöytäänsä, ja se nousi

höyhenenkevyesti.

Juho riisui kummatkin housunsa ja puki ne normaa-

liin järjestykseen. Hän kertoisi supervoimasta kavereilleen

ennen perhettään. Sitten hän poistui huoneestaan ja huik-

kasi äidille keittiöön: ”Mä menen ulos.”

Läheisessä metsikössä Juho taas vaihtoi vaatteiden

järjestystä. Nyt hänellä oli sininen paita ja siniset housut,

ja niiden päällä punaiset lyhyet kalsarit. Juho ajatteli, että

hän oli kuin Teräsmies, punainen viitta vain puuttui.

Autiotalon pihalla Make oli taas kiusaamassa Perttiä.

Juho kiskoi Maken irti Pertistä ja painoi Maken maahan

istuen itse tämän päälle. ”Nyt tuo kiusaaminen saa riittää.

Tästedes jätät Pertin rauhaan tai saat vastata minulle.”

”Okei”, Make sanoi.

Pojista Juho näytti kalsareineen vähän hassulta, mut-

ta kukaan ei uskaltanut nauraa, kun he olivat nähneet,

kuinka Juho oli käsitellyt Makea. Pojat leikkivät päivän,

ja Make jätti Pertin rauhaan. Make selvästi kunnioitti Ju-

hoa.
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Kun Juho meni illalla kotiin, äiti kauhistui: ”Miksi kal-

sarisi ovat päällysvaatteiden päällä!”

”No kun se antaa supervoimia”, Juho yritti.

”Mitä höpöjuttuja tuo taas on?” äiti motkotti. ”Taidat

lukea liikaa supersankarisarjakuvia. Mene heti laittamaan

kalsarit housujen alle!”

Juhoa keljutti, kun äiti oli käyttänyt auktoriteettiaan,

mutta Juho totteli.

Kun Juho oli taas seuraavana aamuna vaihtanut vaatteen-

sa metsikössä superjärjestykseen, kaverit tulivat vastaan.

”Siellä autiotalossa ei voi olla”, Make sanoi. ”Siellä on

jotain miehiä, ja ne ajoivat meidät sieltä pois.”

”Aika rähjäiset vaatteet niillä oli”, Pertti sanoi. ”Ne

on varmaan jotain rikollisia, jotka piileskelee siellä.”

Juho päätti, että hän karkottaa rikolliset.

Juho marssi autiotaloon, ja siellä tosiaan oli mies

rähjäisissä vaatteissa. Juho tönäisi miestä, ja tämä lensi

huoneen halki.

”Nyt poistutte täältä”, Juho sanoi. ”Tämä on meidän

leikkipaikkamme, eikä mikään rikollisten pesä.”

Tällöin Juho kuuli takaansa äänen. ”Mitäs täällä ta-
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pahtuu?”

Juho katsoi taakseen, ja toinen rähjäinen mies oli tullut

huoneeseen. Mies osoitti Juhoa pistoolilla. Juho ajatteli,

että DNA-firma oli luvannut vain hänen olevan supervah-

va, mutta luodinkestävyydestä ei ollut puhuttu mitään.

Pistoolilla uhkaava mies sanoi: ”Nyt poistut kiltisti

täältä ja jätät meidät rauhaan.”

Juho ajatteli, että jos hänet ammuttaisiin, hän kuolisi,

joten hän katsoi parhaaksi totella.

Kun Juho oli talon pihalla kävelemässä poispäin, pis-

toolimies huusi vielä hänen peräänsä: ”Jos kerrot meistä

kenellekään, saat luodin nahkaasi.”

Kavereilleen Juho kertoi, ettei hän ollut onnistunut

karkottamaan miehiä, ja pojat leikkivät metsikössä lop-

pupäivän.

Kun Juho illalla saapui kotiin, hän oli taas vaihta-

nut vaatteet normaaliin järjestykseen. Vanhemmat oli-

vat jättäneet lapun, että he ovat teatterissa ja saapuvat

myöhemmin.

Juhon talon pihalla oli iso kivi, josta hiukan oli maan

pinnalla, ja paljon maan alla. Äiti olisi halunnut kasvi-

maan siihen, missä kivi oli, mutta kukaan ei jaksanut
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siirtää kiveä. Niinpä Juho ajatteli laittaa supervoiman-

sa käyttöön, kun rikollisten kanssa hän oli epäonnistunut.

Hän yritti siirtää kiveä, mutta mitään ei tapahtunut. Ju-

ho ihmetteli hetken, mitä oli tapahtunut, mutta sitten hän

tajusi, että hänen kalsarinsa olivat housujen alla.

Juho kävi vaihtamassa vaatteensa superjärjestykseen,

ja kivi nousi helposti. Juho kantoi sen pihan perälle, missä

oli muutakin romua.

Kun vanhemmat saapuivat kotiin, he ihmettelivät ki-

ven siirtymistä, mutta äiti oli iloinen, kun kivi oli poissa.

Nyt hän saisi kasvimaansa, kunhan kiven jättämä kuoppa

peitettäisiin. Juho muisti, kuinka edellisenä iltana oli

käynyt, kun hän oli yrittänyt kertoa supervoimistaan, jo-

ten Juho ei paljastanut olevansa kiven siirtymisen takana.

Seuraavana aamuna pojat päättivät, että he vakoilisivat

autiotaloa, jos vaikka löytyisi jotain, jolla karkottaa rikol-

liset. Juho vaihtoi vaatteensa superjärjestykseen, saattai-

sihan voimista olla pistoolista huolimatta hyötyä.

Pojat kyykkivät puskissa pari tuntia, kunnes hän

näkivät talon valloittaneiden miesten poistuvan. Silloin

pojat päättivät mennä tutkimaan taloa.
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Pojat hiippailivat talossa, ja siellä oli miesten jättämiä

kaljapulloja sekä ruuantähteitä. Yhden huoneen lattialla

oli kaksi makuupussia.

Juho löysi paperilapun, jossa luki:

.omoP :T .tahar niknap ikkiak aakitaaV .allilootsip

äitienassak aakattioso aj niikknapsuusO nälykithuL 41

ollek 2202.7.41 ässääp tiksamanorok ääkneM .amletin-

nuusötsöyrikknaP

Juho ajatteli, että siinä oli rikossuunnitelma sala-

kielellä kirjoitettuna. Juho mietti, kuinka viestin saisi

luettua. Aakattioso? Liittyikö rikos jotenkin kissoihin?

Assääp? Korttipeleihin? Niissähän oli ässä. Ja mitä ih-

mettä oli niiknapsuus? Juho pähkäili ja pähkäili. Lopulta

hän keksi, että viesti pitää lukea lopusta alkuun. Tällöin

siinä luki:

Pankkiryöstösuunnitelma. Menkää koronamaskit

päässä 14.7.2022 kello 14 Luhtikylän Osuuspankkiin ja

osoittakaa kassaneitiä pistoolilla. Vaatikaa kaikki pankin

rahat. T: Pomo.

Luhtikylä oli se kylä, missä pojat olivat, ja 14.7. olisi

seuraavana päivänä. Juho kutsui muut pojat katsomaan

viestiä.
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”Mitäs tehdään?” Make kysyi.

”Kyllä meidän kannattaa kertoa poliisille”, Pertti vas-

tasi.

”Joo”, Juho komppasi.

Kun pojat olivat poistumassa autiotalosta, he kuuli-

vat auton ääntä. Rosvot olivat varmaan saapumassa. Po-

jat juoksivat nopeasti puskien suojiin, ja auto kaartoi pi-

haan juuri silloin. Rosvot nousivat autosta ja kävelivät

autiotaloon.

Pojat hiipivät hiljaa kauemmaksi autiotalosta ja

marssivat sitten poliisiasemalle. Poliisit lupasivat ottaa

rosvot kiinni.

Seuraavana päivänä pojat leikkivät taas metsikössä. Juho

ajatteli, että kahden jälkeen voitaisiin mennä autiotalolle,

mutta pojat eivät uskaltaneet, kun he eivät tienneet, oliko

poliisi onnistunut vangitsemaan rosvot

Sitä seuraavana aamuna isä oli lukemassa lehteä ruo-

kapöydässä. Juho vilkaisi isän olkapään yli, ja seuraava

uutinen sattui hänen silmäänsä: ”Poliisit saivat eilen kello

14 pankkiryöstäjät kiinni verekseltään Luhtikylän Osuus-

pankissa. Poliisit osasivat olla pankissa väijyksissä eräiltä
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rohkeilta koulupojilta saadun vihjeen ansiosta.”

Juho ajatteli, että tähän sankaritekoon hän ei ollut

tarvinnut lihasvoimaa. Rosvot oli saatu kiinni, kun Juho

oli käyttänyt päätään.

253



Kohteliasta käytöstä

Oli lauantai-ilta. 10-vuotias Ville oli pelannut koko päivän

tietokonepelejä. Lopulta äiti oli kyllästynyt siihen, että

Ville vain nyhjää sisällä ja sanonut, että Villen pitää

lähteä iltakävelylle. Niinpä Ville käveli parhaillaan met-

sikön poikki hiekkatietä.

Yhtäkkiä Ville huomasi olevansa ylhäältä häneen koh-

distuvassa valokeilassa. Hän tunsi nousevansa ilmaan ja

kulkevansa ylöspäin valokeilan sisällä. Ville katsoi ylös, ja

korkealla hänen yläpuolellaan oli lentävä lautanen, jota

kohti Ville nousi.

Valokeila kiskoi Villen lentävän lautasen sisään asti,

ja kun luukku sulkeutui ja hän sai kovaa lattiaa jalko-

jensa alle, hän katsoi ympärilleen. Hänen vieressään oli

kaksi vihreää, suunnilleen hänen pituistaan ukkelia. Ne
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näyttivät muuten pienikokoisilta miehiltä, mutta niiden

olkapäät olivat hirvittävän isot. Ne olivat alasti, ja näytti,

kuin olkapäät olisivat olleet luumuodostelmaa.

”Tervetuloa alukseemme, Maan asukas”, toinen ukke-

leista sanoi ja muksautti Villeä kovaa olkapäähän. Se sat-

tui, ja Ville horjahti.

”Tervehdykseen kuuluu vastata”, toinen ukkeleista sa-

noi.

”Hyvää päivää, ufomiehet”, Ville sanoi ihmetellen,

mitä ukkelit aikoivat. Olivatko ne ystävällisiä vai viha-

mielisiä?

”Tee vielä olkamuksaus”, äsken äänessä ollut ukkeli sa-

noi.

Ville tajusi, että olkapäähän lyöminen olikin ufomies-

ten tervehdys. Hän löi aluksi tervehtinyttä olkapäähän.

Ufomiehen olkapää oli kivikova, ja nyrkkiin sattui. Ville

kauhistui, joutuuko hän kärsimään saman uudestaan toi-

sen ukkelin kanssa.

Toinenkin tervehti, ja olkapäälyönti sattui taas. Ki-

pua vielä voimisti se, että olkapää oli valmiiksi kipeä.

Äskeisestä kokemuksesta viisastuneena Ville muksaisi tällä

kertaa ufomiehen olkapäätä vain kepeästi.
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”Äläpä ole epäkohtelias”, ufomies sanoi. ”Muksauta

kunnolla.”

”Mutta kun se sattuu”, Ville sanoi.

”Älä höpsi”, ufomies sanoi. ”Kohteliaisuus tuntuu

hyvältä.”

”Sitä vastoin epäkohteliaisuus ärsyttää”, toinen ufo-

mies sanoi.

Niin Ville joutui satuttamaan nyrkkiään uudestaan

muksauttamalla kunnolla.

Ufomiehet selittivät, että he olivat tulleet tutkimaan

Maapalloa. He eivät halunneet häiritä Maan elämää, jo-

ten he pysyisivät salassa. Vain muutama koehenkilö saisi

tietää, ja Ville oli sellainen.

Ufomiehet kertoivat, että Ville oli parhaillaan tiedus-

telualuksessa, ja suurempi emäalus saapuisi parin tunnin

päästä. Siinä olisi sata ufomiestä, ja he kaikki haluaisi-

vat tervehtiä Villeä. Villelle nousi pala kurkkuun. Häntä

muksautettaisiin olkapäähän sata kertaa! Hän ei varmaan

kestäisi sitä kipua.

Ufomiehet hypistelivät ja ihmettelivät Villen vaatteita,

mutta Ville selitti, että Maan asukkailla oli tapana käyttää

sellaisia. Oli äärimmäisen epäkohteliasta kulkea ihmisten
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ilmoilla alasti.

Ufomiehet selittivät, että Ville joutuisi kokeisiin, jos-

sa selvitettäisiin hänen mielensä toimintaa. Villeä pelotti,

mutta kokeet osoittautuivat vähän kuin tietokonepelien

pelaamiseksi. Hänen piti ohjata ruudulla tikku-ukkoja ja

ampua niillä sekä ratkaista puzzleja. Itse asiassa se oli ai-

ka hauskaa. Sata odottavaa muksausta vain varjosti Villen

mieltä.

Sitten ufomiehet sanoivat, että kokeet olivat ohi.

Emäalus saapuisi puolen tunnin päästä, ja kunhan Ville

olisi tervehtinyt kaikkia aluksella saapuvia ufomiehiä en-

simmäisenä Maapallon asukkaiden edustajana, hän pääsisi

kotiin. Pala nousi Villen kurkkuun. Kohta olisi olkapää ja

nyrkki tosi kipeänä. Ville mietti, miten hän kiemurteli-

si tervehdysrituaalista eroon, mutta kieltäytyminen tun-

tui epäkohteliaalta. Ehkä ufomiehet suuttuisivat. Olivat

äsken korostaneet kohteliaisuuden merkitystä.

Lopulta Ville keksi. Hän sanoi, että rituaali täytyisi

mukauttaa ihmisten olosuhteisiin. Hän pyysi nyrkkiinsä

jotain pehmustetta ja olkapäähän jotain suojaa, joka olisi

pehmeä alta ja kova päältä.

Ufomiehet miettivät, olisiko pyynnön toteuttaminen
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kohteliaisuussääntöjen mukaista. Heille oli tärkeää, että

tervehdysrituaali menisi vakiintuneiden tapojen mukaan.

”Niiden kohteliaisuuteen liittyy vaatteet”, toinen ufomies

sanoi lopulta. ”Joten voimme kai ajatella noita pehmus-

teita erityisinä tervehdysvaatteina.”

”Niin juuri”, Ville komppasi. ”Juhlallisissa tilaisuuk-

sissa on erilaiset vaatteet kuin arkisin.”

Ufomiehet olivat kerännet esineistöä Maapallolta,

ja niinpä Villelle tuotiin lasten nyrkkeilyhanska ja

jääkiekkoilijan hartiasuojat. Ville puki ne päälleen.

Sitten emäalus saapui, ja tiedustelualus ajoi sen sisään.

Emäaluksessa odotti sadan ufomiehen jono. Toinen tiedus-

telualuksessa olleista ufomiehistä sanoi jonottajille: ”Ter-

vehdysrituaalia varten Maapallon asukkaalla on erityistä

kohteliaisuutta osoittavat juhlavaatteet päällään.”

Vuorollaan jokainen ufomies toivotti Villen terve-

tulleeksi alukseen, ja Ville toivotti ufomiehen tervetul-

leeksi Maahan. Jokaisen kanssa vaihdettiin myös ol-

kapäämuksaukset, mutta Villen suojien ansiosta ne sujui-

vat kivuttomasti.

Lopulta Ville siirrettiin takaisin Maan pinnalle, sa-

maan paikkaan josta hänet oli poimittu kyytiin, ja Ville
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käveli suoraan kotiin. Aikaa oli kulunut reissussa yhteensä

kaksi ja puoli tuntia.

”Sinähän reippailit useita tunteja”, äiti sanoi ilahtu-

neena, kun Ville saapui kotiin.

”Joo”, Ville vastasi. Äiti ei uskoisi, että hän oli pelan-

nut tietokonepelejä ufomiesten aluksessa.
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Osa III

Danielin ja Professorin

seikkailut
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Suomen villi länsi

”Olin eilenillalla pelaamassa pitroa”, 12-vuotiaan Danielin

isä sanoi aamiaisella. ”Oli kyllä aika monimutkainen peli.”

”Millainen peli se oli?” Daniel kysyi.

”Sellainen korttipeli”, isä vastasi. ”Se on kuulemma

suosittu peli täällä Pohjanmaalla.”

Danielin isä oli saanut viran Kauhavan kunnanin-

sinöörinä, ja perhe oli muuttanut Savosta Kauhavalle,

Pohjanmaalle. Isä oli ollut viettämässä iltaa joidenkin

työkavereidensa kanssa.

Daniel ajatteli, että villissä lännessä oltiin pelattu

pokeria. Villi länsi revolverikaksintaisteluineen ja pokeri-

huijareineen kiinnosti Danielia. Billy the Kid oli hänen

sankarinsa.
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Aamiaisen jälkeen Daniel lähti tapaamaan Professoria.

Kyseessä oli keksijä, joka asui Danielin naapurissa. Pro-

fessori oli keksinyt muunmuassa automaattisesti pisteitä

laskevan englantilaisen tikkataulun, johon käyttäjä pystyi

ohjelmoimaan uusia tikkapelejä hyvin yksinkertaisella ko-

mentokielellä.

”Tulepas tänne kellariin katsomaan”, Professori sanoi.

Professori ja Daniel menivät kellariin, ja siellä oli huo-

neen kokoinen metallilaatikko, jonka seinissä oli peilejä. He

menivät laatikon sisään, ja peilit paljastuivat peililasisik-

si ikkunoiksi. Sisällä oli pöytä ja tuoleja, ja jonkunlainen

ohjauspöytä.

”Tämä on aikakone”, Professori sanoi. Hän näytti vi-

pua ohjauspaneelissa. ”Tämän voi asettaa sen vuoden koh-

dalle, jonne haluaa matkustaa, ja sen jälkeen matkustus

tapahtuu tästä punaisesta napista.”

Daniel ajatteli innoissaan, että he matkustaisivat vil-

liin länteen.

”Viikon päästä matkustamme jonnekin Suomen histo-

riassa”, Professori sanoi.

Daniel oli pettynyt. Hän joutuisi odottamaan viikon

matkaa, eikä hän sittenkään pääsisi villiin länteen.
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”Mutta katsos, minulla on täällä kulta- ja hopearaho-

ja”, Professori sanoi ja meni kaivamaan huoneen nurkassa

olevaa laatikkoa. ”Matkaa varten, jos siellä tarvitsee ostaa

jotain.”

Daniel tajusi mahdollisuutensa tulleen. Hän muisti,

että villi länsi oli ollut olemassa vuonna 1870. Niinpä hän

sääti vivun vuoteen 1870 ja painoi punaista nappia.

Koko huone alkoi tärisemään, ja kuului jyrinää. ”Mitä

sinä teit?” Professori kauhistui.

Sitten tärinä ja jyrinä lakkasivat. ”Missä me ollaan?” Pro-

fessori sanoi ja katsoi aikavipua. Sitten hän avasi aikako-

neen oven, ja Professori ja Daniel astuivat ulos.

Ulkona oli suomalaista kuusimetsää. Ei jälkeäkään

cowboyista, saluunoista tai intiaaneista.

”Eikö me ollakaan villissä lännessä?” Daniel kysyi.

”Tämä on aikakone, ei paikkakone”, Professori vastasi

happamasti. ”Tällä matkustetaan ajassa, mutta paikka ei

muutu. Olemme Pohjanmaalla vuonna 1870.”

Daniel oli pettynyt. Silloin metsästä juoksi kaksi mus-

tiin housuihin ja mustiin liiveihin sekä valkoisiin paitoihin

pukeutunutta nuortamiestä. Päässään heillä oli lierihatut.
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”Vähän kuin cowboyhatut”, Daniel ajatteli.

”Auttakaa meitä!” toinen miehistä sanoi. ”Puukko-

junkkarit jahtaavat meitä.”

”Tulkaa sisään”, Professori sanoi. ”Tämä huone on luo-

dinkestävä.”

Nelikko meni aikakoneen sisään ja sulki oven.

”Mitä puukkojunkkarit ovat?” Daniel kysyi.

”Ne ovat sellaisia rikollisia”, Professori sanoi. ”Rie-

huvat humalassa ja puukottavat ihmisiä. Niitä on

Pohjanmaalla vuonna 1870.” Professori ei ilmeisesti

enää ollut vihainen Danielille aikakoneen omavaltaisesta

käynnistämisestä.

Pelastetut miehet esittäytyivät Heikiksi ja Esaksi. He

kertoivat voittaneensa Iso-Antin ja Rannanjärven Pedros-

sa, ja he kertoivat myös, että nämä voitetut puukkojunk-

karit väittivät Heikin ja Esan huijanneen. Siksi puukko-

junkkarit jahtasivat nyt Heikkiä ja Esaa.

”Pedro, mikä se on?” Daniel kysyi.

”Se on sellainen korttipeli”, Esa vastasi. ”Taidatte olla

kaukaa, kun ette tiedä mitään.”

Daniel ajatteli, että hänen isänsä pelasi pitroa 150

vuotta myöhemmin. Ehkä pitro oli kehittynyt Pedrosta.
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”Miksette ota yhteyttä poliiseihin?” Daniel kysyi Esal-

ta.

”Hän tarkoittaa nimismiestä”, Professori vastasi.

”Pitäjäkuri kieltää kortinpeluun”, Esa selitti. ”Nimis-

mies tietää meidän olevan innokkaita kortinpelaajia, ja jos

hän saisi meidät kiinni, hän rankaisisi meitä.”

Professori selitti, että paitsi lait, tuohon ai-

kaan Pohjanmaalla jokaisessa pitäjässä oli tiukkoja

käyttäytymisnormeja, joita nimismies myös valvoi. Niitä

kutsuttiin pitäjäkuriksi. Daniel kysyi, mitä pahaa kor-

tinpeluussa oli, ja Professori selitti, että tuohon aikaan

korttia pelattiin rahasta.

”Me pelaamme vain pienistä panoksista”, Heikki se-

litti. ”Meille pelin ilo on rahaa tärkeämpää. Emmekä me

koskaan huijaa. Voitamme Esan kanssa siksi, että olemme

niin taitavia pelaajia.”

Silloin kuului, kun joku olisi koputtanut aikakoneen

seinää. Nelikkomme katsoi peililasi-ikkunasta, ja siellä

näkyi kaksi samoin pukeutunutta miestä kuin Esa ja Heik-

ki.

”Iso-Antti ja Rannanjärvi”, Esa sanoi.

”Puukkojunkkarit!” Professori sanoi.
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Iso-Antti ja Rannanjärvi vetivät puukot esiin ja yrit-

tivät rikkoa pelilasia, mutta se kesti.

”Nopeasti!” Daniel sanoi. ”Matkustetaan takaisin tu-

levaisuuteen.”

”Emme pysty”, Professori sanoi. ”Aikamatka kulutti

aikakoneen kronomiumtankit, ja niillä kestää kaksi päivää

latautua. Vasta sen jälkeen voimme palata omaan aikaam-

me. Onneksi tämä aikakone on luodin- ja puukonkestävä.”

Iso-Antti ja Rannanjärvi kolistelivat aikakoneen

ympärillä jonkun aikaa, yrittivätpä kaataakin aikakonet-

ta, mutta se kesti. Lopulta he poistuivat turhautuneina

paikalta.

Daniel ajatteli, että puukkojunkkarit olivat vähän kuin

villin lännen lainsuojattomat.

”Mitäs paholaisia te olette?” Heikki kysyi Professoril-

ta.

”Emme pahoja”, Professori sanoi. ”Olemme aikamat-

kaajia tulevaisuudesta.”

Professori joutui suostuttelemaan ja selittämään en-

nen kuin Esa ja Heikki uskoivat. Lopulta sovittiin, että

koska Esan ja Heikin oli vaarallista lähteä ulos, he voisi-

vat viettää kaksi päivää aikakoneessa ja sen jälkeen mat-
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kustaa tulevaisuuteen Professorin ja Danielin kanssa.

Mutta ruokaa pitäisi saada. Koska Daniel oli

käynnistänyt aikakoneen ennen aikojaan, Professori ei ol-

lut ehtinyt hankkia ruokavarastoja.

”Mutta minä olen liian raihnainen hankkimaan ruo-

kaa, jos syntyy uhkaava tilanne”, Professori sanoi. ”Ja sekä

puukkojunkkarit että nimismies jahtaavat Esaa ja Heik-

kiä.”

”Minä voin hankkia ruokaa!” Daniel ilmoitti.

Professorin mielestä Daniel oli liian nuori, mutta Esa

ja Heikki saivat Professorin suostuteltua. Professori antoi

pari hopeakolikkoa Danielille, ja hänelle neuvottiin reitti

läheiselle maalaistalolle. Koska Danielin vaatteet olisivat

herättäneet kummastusta, Heikki antoi hänelle omat

paitansa ja housunsa. Ne olivat liian isot, mutta tuohon

aikaan maankiertäjälasten vaatteet olivat vähän sitä sun

tätä.

Daniel harhaili puolisen tuntia metsässä ennen kuin hän

osui sille tielle, jota hänen oli käsketty kulkemaan. Tie

kulki tasaisten peltojen halki, kunnes Daniel näki maa-

laistalon.
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Daniel meni taloon ja kohtasi talon emännän. Tällä

oli yksinkertainen mekko sekä esiliina, ja huivi päässään.

Daniel sanoi emännälle, että hän tahtoisi ostaa ruokaa.

”Mistäs tuollainen maankiertäjä on noin isoja kolikoita

saanut?” emäntä ihmetteli, kun Daniel tarjosi hopearaho-

ja.

Danielin piti nopeasti keksiä jotain. Hän muisti Vaah-

teramäen Eemeli -elokuvan, missä Eemeli oli saanut rahaa

avaamalla veräjän ohikulkijoille. ”Avasin veräjän eräälle

rikkaalle miehelle.”

”Tokko rikaskaan mies noin paljoa rahaa veräjän avaa-

misesta antaa. Olet varmaan varastanut ne.”

”Se oli sellainen tosi rikas professori.” Daniel toivoi,

että professoreja oli jo tuohon aikaan.

”Vai että oikein professori”, emäntä sanoi.

Daniel vakuutteli ja vakuutteli, ja lopulta emäntä us-

koi. Hän antoi Danielille leipää ja lihaa säkin pohjalle.

Danielin arvion mukaan ne riittäisivät pariksi päiväksi

neljälle ihmiselle.

”Varo sitten”, emäntä sanoi. ”Tuolla metsässä on pa-

holaisen talo. Se on vienyt jo meidän kylältä Esan ja Hei-

kin. Nimismies saisi tehdä jotain sille paholaisen talolle.”
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Daniel ajatteli emännän tarkoittavan heidän aikako-

nettaan. Ei emäntä tainnut tietää Danielin suunnistavan

juuri sinne seuraavaksi. ”Varon kyllä.”

Ulkoa kuului miesten huutoja ja remakkaa.

”Ne puukkojunkkarit mellastaa taas”, emäntä sanoi.

”Saisi nimismies passittaa ne Siperiaan.”

Daniel poistui talosta. Remakka kuului juuri sieltä,

minne Daniel oli menossa, niin hän kulki varovasti. Kun

tie meni metsän halki, Daniel kulki varmuuden vuoksi

metsässä tien vieressä.

Sitten Daniel näki puukkojunkkareita tiellä. Siinä oli

Iso-Antti, Rannanjärvi sekä viisi muita. He joivat viinaa

ja ratsastelivat hevosilla edestakaisin. Daniel hiipi tosi va-

rovaisesti.

”Hei, tuolla räsähti jokin”, eräs puukkojunkkareista sa-

noi ja osoitti metsään Danielin suuntaan.

Daniel jähmettyi paikalleen.

”Jos se on nimismies, niin me näytetään sille taivaan

merkit”, Iso-Antti sanoi.

”Ei se ole kuin joku elukka”, Rannanjärvi sanoi, ja

puukkojunkkarit keskittyivät taas viinanjuontiin.

Kun Daniel oli päässyt puukkojunkkareiden ohi, hän
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juoksi aikakoneelle.

Seuraava päivä kului aikakoneessa ajan tappamisen mer-

keissä. Ruokaa seurueella oli tarpeeksi, ja Daniel kävi pa-

ri kertaa hakemassa seurueelle vettä juotavaksi läheisestä

lähteestä. Porukka toivoi, että kukaan ulkopuolinen ei

enää osuisi aikakoneelle ennen heidän lähtöään.

Aikaa tapettiin kortinpeluun merkeissä. Esa ja Heikki

opettivat Danielin ja Professorin pelaamaan Pedroa. Se oli

jännittävä peli, koska sitä pelattiin kahden hengen jouk-

kueissa, Esa ja Heikki vastaan Daniel ja Professori. Kul-

lakin pelaajalla oli omat kortit, mutta joukkuetovereiden

pisteet laskettiin yhteen. Ennen varsinaista peliä oli huu-

tokauppa, jossa luvattiin, kuinka monta pistettä varsinai-

sessa pelissä otetaan. Huutokaupan voittaja sai etua pe-

lissä.

Esa ja Heikki voittivat jokaisen pelin, mutta onneksi

pelissä ei ollut panosta. Esa ja Heikki vakuuttivat etteivät

he huijaa, he ovat vain niin taitavia pelaajia.

Kun oltiin niin pitkällä, että aikakone olisi tuntia

myöhemmin täysin latautunut, ulkoa kuului kavioiden

kopsetta. Seurue katsoi ikkunasta ulos, ja Heikki tunnisti.
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”Kasakat!”

Professori selitti, että kasakat olivat venäläisiä sotilai-

ta, jotka pitivät järjestystä yllä. Tuohon aikaan Suomi ni-

mittäin kuului Venäjään. Ne olivat varmaan kuulleet, että

täällä oli paholaisen talo, ja ne olivat tulleet hävittämään

sen.

”Kuin villin lännen ratsuväki”, Daniel ajatteli.

Parikymmentä kasakkaa kiersi hevosillaan aikakonet-

ta. Aika-ajoin joku ampui kiväärillään aikakoneeseen lau-

kauksen, mutta se oli luodinkestävä.

Sitten kasakat ampuivat yhteislaukauksen peililasi-

ikkunaan. Kuului helähdys.

”Toivottavasti ne eivät tee tuota uudestaan”, Profes-

sori sanoi. ”Tuo ikkuna ei kestä kovin montaa tuollaista

yhteislaukausta.”

Professori katsoi kronomiumtankkien mittaria. ”Enää

viisi minuuttia.” Professori käänsi aikakoneen aikavivun

näyttämään valmiiksi vuotta 2022.

Kasakat latasivat kiväärejään uutta yhteislaukausta

varten. Danielia pelotti.

Sitten tuli laukaus ikkunaan, ja kova helähdys. Daniel

katsoi ikkunaa, eikä siinä näkynyt säröjä. Se oli kestänyt.
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Kasakat alkoivat ladata kivääreitään, ja Professori sa-

noi: ”Ihan pieni hetki vielä.”

Kasakat tähtäsivät ikkunaan, ja Daniel toivoi, että ik-

kuna kestäisi. Sitten tuli yhteislaukaus, ja Daniel sulki

silmänsä. Ikkunan helähdys kuulosti uhkaavalta.

Daniel avasi silmänsä, ja ikkuna oli kestänyt!

Daniel näki kasakoiden lataavan taas kiväärejään, ja

Professori painoi punaista nappia. Aikakone alkoi täristä,

ja tuttu jyrinä kuului. He olivat liikkeellä ajassa.

”Nimeän tuon puukkojunkkareiden ajan Suomen villiksi

länneksi”, Daniel sanoi, kun porukka oli turvallisesti Pro-

fessorin kellarissa.

”Se onkin sopiva nimi”, Professori sanoi. ”Onhan Poh-

janmaa Suomen länsilaidalla.”

Villi länsi ei tuntunut enää Danielista niin houkuttele-

valta, kun hän oli oppinut, että Suomenkin historiassa oli

jännittäviä seikkailuja.

272



Turvallisuus ennen

kaikkea

Oli lauantai-iltapäivä. 12-vuotias Daniel oli tullut

käymään naapurinsa Professorin luona, koska hän halusi

katsella tämän keksintöjä.

”Seuraavaksi matkustamme tulevaisuuteen”, Professo-

ri sanoi, ”kun menneisyydessä on jo käyty.”

Professorilla oli keksijä, ja hänellä oli rakentamansa

aikakone kellarissa. Se näytti huoneelta, jossa oli peililasi-

ikkunoita. Daniel oli innoissaan matkasta tulevaisuuteen.

”Ruokatarpeitakin on tällä kertaa hankittu”, Profes-

sori jatkoi. ”Jos vaikka joudumme epämiellyttävään dys-

topiaan, jossa ei ole ruokaa.”

Edellisellä matkalla ruuan hankkimisessa oli ollut on-
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gelmia.

Professori jatkoi: ”Nykyään on vain vaikeaa löytää ko-

konaisia leipiä. Lähikaupassa oli vain siivutettua leipää,

mutta sellainen on aina ihan kuivaa. Piti käydä ihan hy-

permarketissa asti, että löytyi.”

Daniel ajatteli, että hänen mielestään valmiiksi siivu-

tetussa leivässä ei ollut mitään vikaa. Ihmisillä oli vain

omituisia päähänpinttymiä. Kuka ei pitänyt valmiiksi sii-

vutetusta leivästä, kenen mielestä vessa ja suihku eivät

saaneet olla samassa huoneessa. Tällaisista säännöistä ei

kannattanut tehdä numeroa, jos toinen ei niiden takia val-

lan mahdoton ollut.

Daniel ja Professori menivät aikakoneeseen. Professori

sääti sen menemään vuoteen 2122 ja painoi punaista

nappulaa. Huone tärisi ja jyrisi jonkun aikaa. Kun se oli

loppunut, peililasi-ikkunoista näkyi ruohokenttä.

Professori ja Daniel menivät ulos aikakoneesta. Yhtäkkiä

he huomasivat olevansa joidenkin miesten ympäröimiä.

Miehillä oli muovilta näyttävät rintapanssarit ja kypärät,

ja he osoittivat Professoria ja Danielia pyssyillä, jotka oli-

vat kuin scifielokuvasta. Daniel säikähti, eikä Professori-
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kaan saanut sanaa suustaan. Jonkun aikaa kaikki katseli-

vat toisiaan.

Sitten paikalle saapui kypäräpäinen mies, jonka paita

ja housut näyttivät muuten tavallisilta, mutta paidassa oli

syvään uurrettu kaula-aukko. Daniel oli nähnyt sellaisia

vain naisten asuissa. ”Keitä olette”, mies kysyi. ”Ja mitä

teette pihallani?”

Professori selitti, että hän ja Daniel olivat aikamatkaa-

jia menneisyydestä, ja että he tutustuisivat vähän tähän

aikaan ja palaisivat sitten omaan aikaansa.

”Tutustuminen kyllä onnistuu”, mies sanoi. ”Ja sen

suhteen teillä on tuuria. Olen kaupunginvaltuuston jäsen

Urhokekko. Saatte minulta apua aikaamme liittyvissä

asioissa. Mutta menneisyyteen palaaminen ei onnistu. Jos

palaisitte, muuttaisitte menneisyyttä niin, että meidän ai-

kamme ei toteutuisi.”

Daniel säikähti. Hän ei pääsisi koskaan kotiin. Profes-

sori näytti tyyneltä, ja se ärsytti Danielia. Ikään kuin hän

ei välittäisi.

Kun Danielin ja Professorin rauhanomaiset aikeet oli-

vat selvinneet, asemiehet laskivat aseensa, ja Daniel ja

Professori jäivät Urhokekon vieraaksi. Daniel ei tosin ol-
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lut varma, olivatko he vankeja vai vieraita, koska Urhokek-

ko kertoi, että jos he yrittäisivät matkustaa ajassa taak-

sepäin, Urhokekon laitteet havaitsisivat sen ja tuhoaisivat

aikakoneen.

”Miksi sinulla on tuo kypärä?” Daniel kysyi Urhoke-

kolta.

”Siksi, etten satuta päätäni, jos kaadun”, Urhokekko

vastasi.

”Minä olen kaatunut monta kertaa, ja olen vielä hen-

gissä”, Daniel vastasi.

”Menneisyydessä otettiinkin aivan älyttömiä riskejä”,

Urhokekko vastasi. ”Kaatumisesta ilman kypärää voi saa-

da vaikka aivovamman.”

Kun Urhokekon talolle oltiin saavuttu, tervehdittiin

hänen perhettään. Urhokekolla oli poika Kalevakekko ja

vaimo Arjakori. Heilläkin oli kypärät päässään. Daniel

ajatteli, että tulevaisuudessa kaikki käyttivät kypäriä ko-

ko ajan. Se tuntui hänestä hupsulta.

Sitten syötiin. Arjakori laittoi limpun, margariinipa-

ketin, juustokimpaleen ja kinkkukimpaleen mikroaaltouu-

nin näköiseen laitteeseen ja painoi nappia. Laitteen sisällä

näkyi valonvälähdys, ja kun Arjakori avasi laitteen oven,
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siellä oli kinkku-juustovoileipiä. Ainekset olivat muuttu-

neet viipaleiksi ja siivuiksi, ja kinkku ja juusto olivat

leipäviipaleiden päällä. Voileipäateria oli maittava.

Sitten Professori jäi juttelemaan aikuisten kanssa, ja

Kalevakekko ja Daniel lähtivät heittelemään frisbeetä pi-

halle. Arjakori yritti tarjota Danielillekin kypärää, mutta

Daniel kieltäytyi.

Pihalla Kalevakekko otti taskustaan laitteen ja painoi

nappia. Yhtäkkiä Daniel näki, että heidän ympärilleen oli

tullut punertavat läpinäkyvät seinät ja katto, ja he olivat

noin 10m x 10m x 10m läpinäkyvän kuution sisällä.

”Mikäs tuo oli?” Daniel kysyi.

”Voimakenttä, josta mikään ei pääse ulos”, Kalevakek-

ko vastasi. ”Jos frisbee lipsahtaa, se ei osu kehenkään.”

Daniel ajatteli, että tulevaisuuden frisbeet olivat var-

maan vaarallisia. Pojat heittelivät frisbeetä, ja se osoittau-

tui ihan tavalliseksi frisbeeksi, joka ei ollut millään tavalla

vaarallinen. Daniel tuli siihen johtopäätökseen, että täällä

tulevaisuudessa liioiteltiin kaikkia turvajärjestelyjä.

Frisbeen heittely oli hauskaa, ja pojat jatkoivat sitä

pitkään. Lopulta Kalevakekko sammutti voimakentän, ja

pojat palasivat taloon.
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Daniel katseli taloa. Se oli hyvin iso, sopiva kaupungin-

valtuuston jäsenen arvolle, mutta siinä oli vain yksi kerros.

”Eikö teillä ole enempää kerroksia?” Daniel kysyi Kaleva-

kekolta.

Kalevakekko vastasi: ”Missään talossa ei ole enää

enempää kuin yksi kerros. Portaat ovat niin vaarallisia.

Niissä voi kaatua ja vaikka kuolla.”

Professori ja Arjakori liittyivät poikien seuraan. Kun

Kalevakekko kertoi heidän heitelleen frisbeetä, Arjakori

muistutti poikia siitä, että frisbeen kanssa pitää olla

varovainen.

Yhtäkkiä Urhokekko ryntäsi huoneeseen viiden vartijan

kanssa. Vartijat osoittivat Professoria ja Danielia pys-

syillä.

”Raakalaiset! Petturit!” Urhokekko huusi. ”Tulitte

tänne vahingoittamaan meitä!”

Professori yritti hämillään kieltää vahingoittamistar-

koituksen, mutta Urhokekko kertoi hälyttäneensä kaupun-

ginvaltuuston hätäoikeudenistuntoon.

Vartijat, Urhokekko, Professori ja Daniel siirtyivät

suureen autoon. Kaikki laittoivat turvavyöt. Ne menivät
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kummankin olkapään yli vyötärölle, jossa ne kiinnittyivät

turvavyön vyöosaan. Omassa ajassaan Daniel oli nähnyt

sellaisia vain telkkarissa ralliautoissa. Sitten auto ajoi it-

sestään parin kympin vauhtia ehkä puolen tunnin ajan,

kunnes oltiin kaupungintalolla.

Oikeussalissa oli valmiina Kauhavan kaupunginval-

tuusto puheenjohtajan johdolla. Kaikilla oli kypärät

päässään.

”Olemme tutkineet aikakoneenne”, Urhokekko sanoi

Professorille ja Danielille istunnon aluksi. ”Ja sieltä löytyi

ase. Olette siis saapuneet tänne tarkoituksenanne vahin-

goittaa meitä.”

Puheenjohtaja jatkoi: ”Teidät pitää siis laittaa lop-

puelämäksenne vankilaan, ettette pääse satuttamaan

ketään.”

”Nyt on käynyt erehdys”, Professori sanoi. ”Ei meillä

ollut aseita mukana.”

”Tuossa on löytämämme ase”, Urhokekko sanoi osoit-

taen läheistä pöytää. Sillä oli leipäveitsi.

”Aseita saa lakiemme mukaan olla vain koulutetuilla

vartijoilla, jotka ovat sitoutuneet valvomaan lakejamme”,

puheenjohtaja sanoi.
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”Tuohan on minun leipäveitseni”, Professori sanoi.

”Otin sen mukaan leivän leikkaamista varten. Ei sitä ole

tarkoitettu aseeksi.”

”Veitsi on ase”, puheenjohtaja sanoi. ”Leipää leikataan

voileipäkoneella.”

”Antakaa kun näytän”, Professori sanoi.

Tällöin vartijat siirtyivät professorin ja

leipäveitsipöydän väliin osoittaen Professoria pyssyillä.

”Se yritti ottaa aseen ja vahingoittaa meitä”, Urhokek-

ko säikähti.

Professori yritti suostutella puheenjohtajaa siihen, että

hän saisi näyttää, kuinka leipäveitsellä leikataan leipää,

mutta puheenjohtaja ei uskaltanut päästää Professoria

leipäveitsen luokse. Hänhän voisi vaikka vahingoittaa sillä

jotakuta.

Tällöin Daniel keksi: ”Teillähän on voimakenttiä, joista

mikään ei pääse läpi. Antakaa Professorin leikata leipää

sellaisen sisällä.”

Tähän ehdotukseen suostuttiin ja huoneeseen tuo-

tiin leipä. Professori seisoi kymmenen metrin päässä

leipäveitsestä ja leivästä, ja Professorin ja edellisten

ympärille luotiin punertava, läpinäkyvä voimakenttä. Sit-
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ten Professori meni leivän ja veitsen luo ja viipaloi leivän.

Kaupunginvaltuusto katsoi aivan ihmeissään. ”Se viipaloi

leipää ilman voileipäkonetta!”

Kaupunginvaltuuston jäsenille oli uusi asia, että leipä

voidaan viipaloida muutoinkin kuin voileipäkoneella, mut-

ta kun he olivat toipuneet ihmetyksestä, he uskoivat, että

leipäveitsi ei ollut Professorilla mukana vahingoittamistar-

koituksessa. Professori ja Daniel päästettiin taas Urhoke-

kon vieraiksi.

Puheenjohtaja tosin sanoi: ”Veitsen joudumme kui-

tenkin takavarikoimaan, emmekä voi päästää teitä

palaamaan omaan aikaanne, koska menneisyyden muut-

taminen voisi muuttaa meidän aikaamme.”

Pari päivää Professori ja Daniel olivat vieraina Urhokekon

kartanossa. Kaikki ruoka laitettiin pistämällä raaka-aineet

koneeseen, ja silmänräpäyksessä kone teki valmiin aterian.

Daniel ja Kalevakekko leikkivät, ja kaikki leikit olivat yli-

turvallisia. Legotkin olivat pehmeitä, ettei kukaan satuta

jalkaansa, jos astuu vahingossa sellaisen päälle.

Sitten eräällä aterialle Urhokekko kertoi: ”Kymmenen

vuoden päästä Suomea aletaan palauttaa luonnontilaan.
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Suomalaiset siirtyvät kuvulla katettuun kaupunkiin Ka-

nadan pohjoisosaan.”

Professori kyseli suunnitelmasta, ja Urhokekko kertoi,

että kaikki maailman asukkaat oli tarkoitus siirtää kuvulla

katettuihin kaupunkeihin joko sinne, missä luonto ei ku-

koistanut kylmyyden takia, Etelänapamantereelle, Siperi-

aan ja Kanadan pohjoisosiin, sekä Saharaan ja muihin au-

tiomaihin. Vaikka noissa paikoissa sää oli ihmisille viha-

mielinen, kaupungit olisivat valtavien, läpinäkyvien kupu-

jen alla, ja niiden sisään saataisiin luotua ihmisille miel-

lyttävät olosuhteet.

Kaikki Maapallon paikat, missä olisi otollista luonnol-

le, palautettaisiin luonnontilaan. Luonnonsuojelu oli tuon

ajan ihmisille tärkeää, ja viidenkymmenen vuoden päästä

Suomessa olisi kuin ihminen ei olisi koskaan astunutkaan

sinne jalallaan.

Tällöin Daniel sai idean, kuinka hän ja Professori pys-

tyisivät palaamaan omaan aikaansa. Aterian jälkeen Da-

niel pyysi Professorin sivummalle ja kertoi suunnitelmansa

Professorille. Professori lupasi toteuttaa sen.

Professori meni Urhokekon luokse ja sanoi: ”Mennei-

syyteen emme voi palata, mutta saammeko matkustaa 70
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vuotta ajassa eteenpäin?”

Urhokekko vastasi: ”Se onnistuu kyllä. Tulevaisuuteen

matkustaminen ei tuhoa meidän aikaamme.”

Niinpä Professori ja Daniel matkustivat 70 vuotta ajas-

sa eteenpäin. He päätyivät sankan kuusimetsän keskelle.

Seuraava matka voitaisiin tehdä parin päivän päästä, kun

aikakoneen kronomiumtankit olisivat latautuneet.

Ruokaa ja juomaa oli yllin kyllin, joskin leipä piti re-

piä paloiksi käsin. Aikakoneen ikkunasta näkyi hirviä ja il-

veksiä. Jopa karhu vilahti. Kun kronomiumtankit olivat la-

tautuneet, Professori asetti aikakoneen vivun osoittamaan

Professorin ja Danielin omaa aikaa. Täällä metsän keskellä

ei ollut yhtään ihmistä tai konetta, joka olisi valvonut,

matkustavatko Professori ja Daniel ajassa taaksepäin, ja

niinpä Professorin talon kellariin palaaminen sujui ongel-

mitta. Aikakoneen tärinä ja jyrinä olivat molemmille jo

tuttuja.

”Enpä kyllä tiedä, voiko tuota tulevaisuutta edistyk-

senä pitää”, Professori sanoi, kun seikkailu oli onnellisesti

ohi.

”Olihan ne ruuanlaittokoneet aika ihmeellisiä”, Daniel
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sanoi.

”Ehkä minun pitää keksiä sellainen seuraavaksi”, Pro-

fessori vastasi.

”Ei kai meidän palaamisemme tänne voi tuhota tuota

tulevaisuutta niinkuin he sanoivat?” Daniel varmisti vielä.

”Ei”, Professori sanoi. ”Mutta se voi siirtyä aikajat-

kumolla niin, ettei se enää ole meidän tulevaisuutemme.

Heitä se ei kuitenkaan vahingoita.”
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Aikojen alussa

12-vuotias Daniel oli taas kylässä Professorin luona. Pro-

fessori esitteli hänelle uusinta keksintöään. Hän oli ottanut

pienen ovaalin muotoisen esineen esiin ja sanoi Danielille:

”Sano jotain englanniksi.”

”Hello. My name is Daniel”, Daniel sanoi.

Tällöin ovaalin muotoisesta esineestä kuului: ”Hei. Mi-

nun nimeni on Daniel.”

Professori sanoi: ”Tämä on universaalitulkki. Se

kääntää mitä tahansa kieltä mille tahansa kielelle.”

Esineestä kuului: ”This is an universal interpreter. It

interprets any language into any language.”

Professori jatkoi: ”Kun aloitit keskustelun englanniksi,

se jatkoi kääntämällä minun kommenttini englanniksi.”

Esineestä kuului: ”Since you started the conversation
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in English, it continued by translating my comment into

English.”

Professori painoi esineessä olevaa nappia ja laittoi esi-

neen taskuunsa. ”Nyt se on pois päältä.”

Daniel kertoi Professorille lukeneensa vanhaa dinosau-

ruskirjaa, ja että dinosaurukset, tyrannosaurus, tricera-

tops ja oviraptori olivat hänestä cooleja. Tällöin Profes-

sori ehdotti, että he kävisivät vilkaisemassa oikeita din-

osauruksia. Professori oli nimittäin keksijä, ja hänellä oli

aikakone kellarissa.

Daniel oli tietysti innostunut, ja hän ja Professori me-

nivät kellariin. Siellä oli huoneen näköinen laite, jossa oli

peililasi-ikkunoita. He menivät sen sisään.

”Tällä pääsee nyt kaksisataa miljoonaa vuotta mennei-

syyteen. Virittelin tätä vähän, kun aiemmin raja oli pa-

rissa vuosituhannessa”, Professori sanoi ja väänsi koneen

aikavivun sata miljoonaa vuotta menneisyyteen. ”Ja kro-

nomiumtankitkin latautuvat nykyään puolessa tunnissa.”

Professori painoi punaista nappia, ja kone alkoi

tärisemään ja jyrisemään.

Aika kauan kone tärisi ja jyrisi, kun matkattiin kauas men-
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neisyyteen, mutta lopulta tärinä ja jyrinä lakkasi. Ikkunas-

ta näytti, kuin aikakone olisi ollut viidakossa.

Professori ja Daniel astuivat ulos, ja pieni rotan

näköinen otus, joka oli ollut syömässä puun kaarnaa lui-

kahti viidakon suojiin.

”Emmekö olekaan dinosaurusten ajassa?” Daniel ky-

syi. ”Tuo oli selvä rotta.”

”Ei se rotta ollut, mutta joku nisäkäs kuitenkin. Tähän

aikaa rottia ei vielä ole.”

”Miten dinosaurusten aikana pystyy olemaan

nisäkkäitä?” Daniel kysyi. ”Eivätkö nisäkkäät kehit-

tyneet dinosauruksista vasta myöhemmin.”

”Ei”, Professori sanoi. ”Nisäkkäät ja dinosaurukset ke-

hittyivät suunnilleen yhtä aikaa. Dinosaurukset ovat tässä

ajassa isoja maaeläimiä, ja nisäkkäät pieniä, vähän ro-

tan tapaisia. Ihme, että tuo oli liikkeellä päivällä, kun

nisäkkäät ovat tässä ajassa pääosin yöeläimiä.”

Tällöin viidakosta tuli sille aukealle, jossa aikakone oli,

kummallisia otuksia. Niiden ruumiit olivat vaakasuoria,

kuin nelijalkaisella eläimellä, mutta niillä oli vain kaksi

jalkaa, joiden takana oli pitkä, vaakasuora häntä vasta-

painona ruumiille. Ne olivat yhtä korkeita kuin Profes-
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sori, mutta paljon pidempiä. Niillä oli kaksi kättä, joista

toisessa oli valtava puunuija. Mikä kummallisinta, niillä

oli värikäs höyhenpeite ja kidat, joissa oli hampaita. Da-

niel ei ollut varma, olivatko ne linnunkaltaisia eläimiä vai

eläimenkaltaisia lintuja. Ne näyttivät keskustelevan.

”Tämäpä outoa. Meidän ajassamme uskottiin, että

älykkäimmät dinosaurukset olivat kissan tasolla”, Profes-

sori sanoi. ”Mutta nämä vaikuttavat älyllisiltä.”

Daniel katsoi Professoria, ja tämä otti universaalitulkin

taskustaan. ”Onneksi tämä unohtui mukaan.”

”Onpa omituisen näköisiä otuksia”, universaalitulkista

kuului.

Daniel ajatteli, että käännöskonekin otti kantaa heidän

edessään oleviin otuksiin.

”Mitäs me niille tehdään?” tulkista kuului. ”Yhtä kor-

keita kuin me, mutta tuollaisia pystysuoria.”

Tällöin Daniel tajusi universaalitulkin tulkkaavan

edessään olevien otusten puhetta.

Professori sanoi: ”Olemme vain vaeltajia. Tutustumme

hiukan tähän paikkaan ja palaamme omia teitämme.”

Tulkkilaite tulkkasi Professorin sanat olioiden kielelle.

”Kuinka pääsitte tänne?” eräs olioista kysyi tulkkilait-
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teen välityksellä. (Jatkossa emme mainitse enää tulkkilai-

tetta, vaikka sitä käytetään koko ajan.)

Daniel selitti heidän tulleen laitteella, joka oli heidän

takanaan. Tällöin kaksi otuksista hyppäsi aikakoneen ja ih-

mistemme väliin. ”Ne on niin hassuja, että me ei päästetä

niitä menemään”, otus sanoi. ”Me pidetään tuollaiset har-

vinaisuudet itsellämme.”

”Tuo sun olis kannattanu jättää sanomatta”, Profes-

sori sanoi Danielille.

Neuvottelujen tuloksena yksi otuksista jäi vahtimaan

aikakonetta, etteivät Daniel ja Professori pääsisi pois-

tumaan, ja loput kolme läksivät Professorin ja Danielin

kanssa otusten kylään.

Kylää ympäröi kymmenmetriset paaluaidat, ja siellä oli

valtavia majoja, joihin mahtui useampikin nähdyn lainen

olio. Niitä olikin kylässä kulkemassa edestakaisin. Kuka

kantoi vettä saviruukuissa, kuka irrotti lihaa jonkun olion

kuolleesta ruumiista. Pari otusta oli korjaamassa kylän

paaluaitaa.

Danielin ja Professorin nähtyään kaikki oliot tulivat

katsomaan näitä kahta. Tukkilaite käänsi kommentte-

289



ja, kuinka hassunkurisilta Daniel ja Professori otuksista

näyttivät.

Daniel ja Professori vietiin erääseen majaan, jonka

edessä oli lintuja häkeissä. Niillä vain ei ollut nokkaa vaan

pitkä kuono, jonka sisällä oli hampaat.

”Meidät vanginneet oliot ovat dinosauruksia”, Profes-

sori sanoi, kun hänet ja Daniel oli jätetty kahden.

”Onko dinosauruksilla sitten höyhenpeite?” Daniel ih-

metteli.

”Dinosauruksista oli säilynyt meidän aikaamme kun-

nolla pelkästään luita”, Professori aloitti. ”Mutta joissain

fossiileissa oli jotain, joka voitiin tulkita höyheniksi. Siitä

oltiin ajateltu, että dinosauruksilla on höyhenet, ja että

ne ovat tasalämpöisiä.”

”Miten tasalämpöisyys ja höyhenet liittyvät yhteen?”

Daniel kysyi.

”Tasalämpöinen eläin on ympäristöään lämpimämpi,

ja karva- tai höyhenpeite estää lämmön karkaamisen”,

Professori sanoi.

”Kehittyivätkö linnutkin sitten rinta rinnan dinosau-

rusten kanssa?” Daniel kysyi. ”Tuolla oli lintuja häkeissä.”

”Linnut kehittyivät dinosauruksista”, Professori sanoi.
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”Siksi molemmilla on höyhenet. Mutta tähän aikaan lin-

tujen kehitys on jo alkanut. Huomasitko, että nokkaa ei

ole noille vielä kehittynyt?”

Tällöin majaan tuli yksi sellainen dinosaurus, joka oli

vanginnut parimme. Se esittäytyi Tweettyyksi ja kysyi,

tarvitsivatko Professori ja Daniel jotain. Professori kertoi,

että he kaipasivat ruokaa, ja sitten he halusivat tehdä tu-

tustumiskierroksen viidakossa. Tweettyy lupautui oppaak-

si. Daniel ajatteli, että kai se olisi samalla vartija, etteivät

hullunkuriset olennot pääsisi karkuun.

Professorille ja Danielille tuotiin ruokaa, joka mais-

tui kanalta (”Dinosaurusta varmaan”, Professori sanoi), ja

sen jälkeen Professori, Daniel ja Tweettyy kävivät Tweet-

tyyn majassa moikkaamassa tämän vaimoa.

Vaimo istui hautomassa munia majan perällä.

”Dinosaurukset lisääntyvät munimalla”, Professori se-

litti.

”Jännää”, Daniel vastasi.

”Alun perin nisäkkäätkin lisääntyivät munimalla”,

Professori selitti. ”Tähän aikaan on varmaan sekä muni-

via että eläviä poikasia synnyttäviä nisäkkäitä.”
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Sitten Professori, Daniel ja Tweettyy läksivät viidakkoon.

Tweettyyllä oli nuijansa mukana.

”Katso sen nuijaa”, Professori sanoi. ”Meidän ajassam-

me tiedettiin, että monilla dinosauruslajeilla on toimivat

kädet, mutta ei tiedetty, mitä ne tekevät käsillään, kun

niitä ei älyllisiksi tiedetty.”

Erään puuttoman mäen päällä Professori ja Daniel

näkivät kaukana apatosauruksen. Se oli valtava nelijalkai-

nen dinosaurus, jolla oli valtavan pitkä kaula ja häntä.

Kaula viuhui apatosauruksen syödessä puunlatvan toisen-

sa perään.

Professori sulki käännöskoneen, että hän pystyi

esittelemään tuon ajan ihmeitä Danielille Tweettyyn

ymmärtämättä. Kalkkunan näköisiä ja kokoisia, mutta sii-

vettömiä otuksia juoksi Professorin ja Danielin ohi. ”Nuo-

kin ovat lintua muistuttavia dinosauruksia”, Professori sa-

noi. ”Tuon pienempiä dinosauruksia ei ole.”

Kolmikkomme eteni polulla, Tweettyy vahti koko ajan

silmä kovana, etteivät Professori ja Daniel pääse karkuun.

”Surullista, että dinosaurukset kuolevat sukupuut-

toon”, Daniel sanoi. ”Vaikka Tweettyy saisi kyllä mennä.

Mihin ne muuten kuolivat?”
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”Meteoriitti osuu maahan ja aiheuttaa ekokatastro-

fin”, Professori sanoi. ”Isot eläimet ovat aina herkimpiä

ekokatastrofeille, niin dinosaurukset kuolevat. Linnut ja

nisäkkäät ovat pieniä, niin niitä jää henkiinkin. Mutta sii-

hen on vielä 30 miljoonaa vuotta.”

Tällöin polulta edestä kuului ryskettä. Sieltä juok-

si kolmikkoamme kohti samanlainen otus kuin Tweet-

tyy, mutta se oli paljon isompi, viitisen metriä korkea, ja

höyhenetön. Sen kädet olivat pikkiriikkiset, ja sen suu oli

täynnä teräviä, pelottavia hampaita.

Tweettyy huusi jotain ja läksi juoksemaan taaksepäin.

Professori nappasi käännöskoneen päälle, ja hän ja Daniel

juoksivat Tweettyyn perään.

”Tyrannosaurus Rex”, Professori sanoi.

Kolmikkomme juoksi viidakkopolkuja myöten tyrann-

osaurus perässään. Se tuntui koko ajan saavuttavan sanka-

reitamme, ja Professorilla ja Danielilla oli vaikeuksia pysyä

Tweettyyn perässä.

Lopulta tultiin aukealle, jossa oli nelijalkaisia otuk-

sia. Ne olivat kuin sarvikuonoja, mutta paljon isompia,

ja niillä oli nokat kuonojen tilalla ja valtavat kaulapans-

sarit. Tweettyy pujotteli niiden välistä Daniel ja Profes-
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sori perässään. Danielia pelotti, että joku otuksista käy

häneen kiinni, mutta ne vaikuttivat rauhallisilta. Ne vain

kaivelivat maata nokillaan.

Otusten tuolla puolen Tweettyy pysähtyi ja sanoi:

”Nyt tyrannosaurus käy triceratopsien kimppuun ja jättää

meidät rauhaan.”

Toden totta, tyrannosaurus oli hyökännyt yhden au-

kealla olevan otuksen kimppuun.

Professori kuiskasi Danielille: ”Meidän pitäisi alkaa

miettimään paluumatkaa.”

Tällöin Daniel sai idean. Daniel alkoi julistaa Tweet-

tyylle, että jos hän ja Professori eivät pääse palaamaan,

taivaasta tippuu valtava kivi ja murskaa kaikki ihmistä

suuremmat oliot. Siinä menisi Tweettyynkin heimo.

Tweettyy oli epäilevällä kannalla. Eikös pienet eläimet

olleet huterammin rakennettuja ja helpommin liiskattavis-

sa? Tällöin Professori puuttui puheeseen ja selitti, että ki-

vi olisi niin kuuma, että se sytyttäisi kaikki metsät tuleen,

ja sen takia ravinto kävisi vähiin.

Tweettyy julisti, että hänen heimonsa söi eläimiä eikä

kasveja, eikä heillä olisi siis hätäpäivää. Professori selitti,

että kasveja syövät eläimet loppuisivat, kun niillä ei oli-
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si kasveja syötäväksi, ja sen takia Tweettyynkin ravinto

loppuisi.

Tweettyy ihmetteli vielä, miksi pienet eläimet sel-

viäisivät, ja Professori selitti niiden tarvitsevan vähemmän

ravintoa eikä olevan siksi yhtä herkkiä. Silloin Tweettyy

uskoi ja tuli siihen tulokseen, että Professorin ja Danielin

pitäisi antaa poistua.

Niinpä kolmikkomme käveli aikakoneelle. Tweettyy al-

koi selittää elehtien vartijalle, miten taivaasta tippuisi

kivi ja murskaisi kaiken ruuan. Littanat eivät maistuisi

kuin pienille eläimille, joiden näkökulmasta ne eivät olisi

littanoita, mutta heidän heimonsa tuhoutuisi. Selitys oli

niin eloisa, että aikakonetta vartioiva dinosaurus uskoi. Se

näytti ihan pelokkailta.

Sitten Tweettyy selitti, että tuho voitaisiin välttää, jos

Daniel ja Professori päästettäisiin koneella matkaan. He

tuhoaisivat kiven ennen kuin se putoaisi maahan. Vartija

näytti huojentuneelta ja melkein työnsi Danielin ja Pro-

fessorin aikakoneeseen.

Koneessa Professori sääti aikavivun osoittamaan

hänen ja Danielin omaa aikaa ja painoi punaista nappia.

Tärinä ja jyrinä.
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”Oliko tyrannosaurus vaihtolämpöinen kun sillä ei ollut

höyheniä?” kysyi Daniel kun seikkailu oli onnellisesti ohi

ja parivaljakkomme Professorin kellarissa.

”Ei, se oli varmaan tasalämpöinen”, Professori sanoi.

”Sillä on niin paljon massaa, että lämpöä ei pääse pal-

joa pakoon. Eihän meidän ajassammekaan suurimmilla

eläimillä, norsuilla ja sarvikuonoilla ole turkkia.”

”Eikä ihmisillä”, Daniel sanoi.

”Mutta ihmisillä onkin vaatteet”, Professori vastasi.
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Alexandrian kirjastossa

Oli lauantai-iltapäivä. 12-vuotias Daniel oli taas tullut

naapurinsa Professorin luokse, katsomaan mitä tämä oli

tällä kertaa keksinyt.

”Käydään muinaisessa Egyptissä”, Professori sanoi.

”Olen taas parannellut aikakonetta. Nyt sillä pystyy mat-

kustamaan sekä ajassa että paikassa.”

”Joo!” Daniel innostui. ”Käydäänkö pyramidissa

sisällä?”

”Ei käydä edes katsomassa pyramideja”, Professori sa-

noi. ”Minun täytyy käydä Alexandrian kirjastossa tarkas-

telemassa vanhoja käsikirjoituksia.”

Daniel oli tietysti pettynyt. Kirjastoja oli Danielin

ajassakin. Professori selitti, että muinaisessa Egyptissä oli

loppuaikoina ollut kirjasto, johon oli koottu kaikki sen
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aikainen tietämys. Joitain kirjoituksia oli säilynyt tuos-

ta ajasta nykyaikaankin, mutta ennen vanhaan kirjoituk-

sia kopioitiin käsipelillä, ja joskus kopioija epähuomiossa

muutti kirjoitusta. Professorille oli herännyt epäilys tie-

tyistä kohdista erään muinaisen filosofin kirjoituksessa, ja

Professori tahtoi käydä tarkistamassa, olivatko kohdat sa-

moin vanhoissa lähteissä. Kopiointivirheitä oli muinaisis-

sakin kirjoituksissa, mutta Alexandrian kirjastossa oli kai-

kista kirjoituksista niin monta erilaista versiota kuin vain

oli löytynyt.

Professori ja Daniel menivät Professorin kellariin, jossa

huoneen kokoinen aikakone oli. Professori antoi Danielil-

le pillerin. ”Syö tämä”, Professori sanoi. ”Ymmärrät sen

avulla kaikkia kieliä vuorokauden ajan ja pystyt myös pu-

humaan niitä.”

Daniel totteli.

Professori asetti aikakoneeseen määränpäävuodeksi

200 ennen ajanlaskun alkua ja paikaksi aavikon

Alexandrian edustalla. Sitten kone tärisi ja jyrisi,

kun matkattiin menneisyyteen.

Professori ja Daniel astuivat sisään Alexandrian kaupun-
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kiin. Se näytti Danielista aika samanlaiselta kuin kuvat

kehitysmaiden kaupungeista. Tietenkään sähkövaloja ja

moottoriajoneuvoja ei ollut, mutta samalla tavalla oli ta-

lojen välissä katuja, joilla ihmiset toimittivat askareitaan.

Kuka kantoi vettä saviruukussa, kuka myi torilla vesilintu-

ja ruuaksi. Siellä täällä ylimystä kannettiin kantotuolissa.

”Alexandriassa on niin paljon matkalaisia eri paikoista,

että kukaan ei ihmettele vaatteitamme”, Professori sanoi.

Pieni väkijoukko oli katsomassa jotain, ja Daniel halusi

mennä katsomaan, mikä ihmisiä kiinnosti. Daniel ja Pro-

fessori liittyivät väkijoukkoon, ja kaikki katsoivat pöytää,

jonka takana oli mies.

Joku laittoi hopearahan panokseksi. Pöydän takana

olevalla miehellä oli kolme keskenään samanlaista kuppia,

jotka hän laittoi alassuin pöydälle. Mies laittoi ison sieme-

nen yhden kupin alle. Sitten hän siirteli kuppeja pöydällä,

ikään kuin sekoittaen ne. Sitten panoksen asettanut mies

osoitti yhtä kuppia. Kupit sekoittanut mies nosti osoitetun

kupin, ja siemen oli sen alla. Hän antoi panoksen asetta-

neelle panoksen kolminkertaisena takaisin.

”Pystyin seuraamaan sekoittamista ja tiesin, minkä

kupin alla siemen oli”, Daniel sanoi Professorille. ”Anna
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hopearaha niin minäkin pelaan.”

Professori myhäili jotenkin omituisesti, mutta antoi

hopearahan.

Daniel asetti sen panokseksi, ja mies sekoitti kupit. Da-

niel ajatteli, että peli oli naurettavan helppo. Hän pystyi

helposti seuraamaan sekoittamista. Kun mies oli lopetta-

nut, Daniel osoitti sitä kuppia, jonka alla siemen hänen

mielestään oli. Hän oli varma onnistumisesta.

Mies kohotti kuppia, eikä siellä ollut siementä! Mies

kohotti toista kuppia, jonka alla siemen oli. Daniel oli pet-

tynyt ja ihmeissään.

”Tuo on tunnettu huijaus”, Professori sanoi, kun hän

ja Daniel kävelivät eteenpäin. ”Kuppien sekoittaja ot-

taa silmänkääntötempulla siemenen käteensä sekoittami-

sen ajaksi. Sitten hän voi silmänkääntötempulla laittaa

sen minkä kupin alle haluaa.”

”Miksi se ensimmäinen mies sitten voitti?” Daniel ky-

syi.

”Hän oli kuppien sekoittajan apuri, jonka tarkoitus

oli houkutella ihmiset pelaamaan”, Professori sanoi.

Tultiin kirjaston alueelle. Siellä oli useitakin taloja: Kir-
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jasto, luentosaleja, oppineiden ruokala. . . Kirjasto oli kai-

kista taloista suurin.

Kirjastorakennuksen edessä istui hietikolla miehiä, joil-

la oli iso harppi, iso viivotin, jossa ei ollut asteikkoa, sekä

tikku, joiden avulla he piirtelivät viivoja ja ympyröitä

hiekkaan.

Eräs miehistä nousi ja tervehti: ”Professori!”

Professori tervehti vastaukseksi: ”Laskies!”

Professori selitti, että Laskies oli alkuperältään kreik-

kalaista sukua. Kreikkalaiset olivat valloittaneet Egyptin

sata vuotta aiemmin, ja sitä perua Alexandriassa oli pal-

jon kreikkalaisia, yleensä korkeissa viroissa. Professori se-

litti, että Daniel ei pääsisi kirjastorakennukseen sisälle,

koska sinne pääsivät vain oppineet. ”Siellä on kuitenkin

vain kirjakääröjä”, Professori sanoi. Hän jättäisi Danielin

kirjastokäytinsä ajaksi Laskiesin seuraan.

Professori meni kirjastoon, ja Daniel istui miesten seu-

raan hiekalle.

”Mitä te teette?” Daniel kysyi.

”Todistamme geometrisia väittämiä”, Laskies vastasi.

”Mekin olemme oppineita, mutta geometriaa on mukavin-

ta tehdä hiekalla.”
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Geometriaa Danielilla oli ollut koulussa, mutta todis-

tamisesta hän ei ollut kuullutkaan. Niinpä hän kysyi, mitä

se oli.

”Geometriassa kaikki väitteet todistetaan”, Laskies

vastasi. ”Se tarkoittaa väitteen perustelemista niin veden-

pitävästi, ettei epäilykselle jää minkäänlaista sijaa.”

Daniel muisti koulusta, kuinka opettaja oli vain sano-

nut asioita, ja oppilaat olivat uskoneet opettajan sanomi-

set. Kukaan ei varsinaisesti epäillyt opettajaa, mutta ei

siellä mitään vedenpitäviä perusteluja ollut ollut.

”Otetaan vaikka se, että kolmion kulmien summa on

180 astetta”, Laskies sanoi.

Daniel oli muistanut ihmetelleensä tätä väitettä.

Opettaja oli kertonut asian olevan näin, mutta kol-

mioita oli vaikka minkä muotoisia, teräväkulmaisia,

tylppäkulmaisia, tasakylkisiä, ja jotenkin kummasti kaik-

kien kulmien summa oli sama.

Laskies piirsi hiekkaan kuvion, joka on oheisessa ku-

vassa.

Laskies selitti, että kuvaan B:llä merkityt kulmat oli-

vat keskenään yhtä suuria, samoin kuvaan C:llä merkityt

kulmat. Ylärivin kulmat A, B ja C täyttivät täsmälleen
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Kuva 1: Laskiesin Danielille piirtämä kuva.

oikokulman, joten niiden summa oli 180 astetta. Niinpä

myös kolmioon merkittyjen kulmien A, B ja C summan

täytyi olla 180 astetta.

”Entä jos meillä on joku muu kolmio?” Daniel kysyi.

”Sille voidaan piirtää aivan vastaava kuva ja antaa ai-

van sama perustelu”, Laskies vastasi.

Danielista Laskiesin selitys kuulosti paljon uskotta-

vammalta kuin opettajan auktoriteetillaan sanelema to-

tuus. Nyt hänestä tuntui, että hän ymmärsi sen, että jo-

kaisen kolmion kulmien summa oli 180 astetta.

Laskies palasi geometrian todistukseen, joka hänellä ja

muilla miehillä oli ollut kesken. Se oli pitkä ja monimut-
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kainen. Toisin kuin kolmion kulmien summatodistuksessa,

siinä oli monta monituista vaihetta, ja lisää viivoja sekä

ympyröitä tuli koko ajan. Miehet höpöttivät teoreemoista,

paralleeliaksioomista, homotetiasta ja sen sellaisesta.

Todistus jatkui ja jatkui, eikä Daniel ollut kärrillä.

Niinpä hän pitkästyi ja tuli tokaisseksi: ”Matematiikka on

tylsää. Meilläpäin ei tarvitse osata matematiikkaa, kun

koneet hoitavat matematiikan.”

Miehet ihmettelivät, mitä Daniel tarkoitti, ja Daniel

selitti taskulaskimen käyttöä. Siihen syötettiin lukuja, ja

nappia painamalla tuli vastaus.

”Mutta matematiikkaa tehdessään ihmismieli on te-

kemisissä ikuisten muotojen, korkeimman todellisuuden

kanssa!” Laskies sanoi järkyttyneenä. ”Ei siihen mikään

kone pysty.”

Daniel intti ja intti, että hänelläkin on laskin. Miehet

pitivät kiinni kannastaan, että matematiikka on hienoin-

ta ja upeinta, mitä ihmismieli pystyy tekemään, eivätkä

koneet pysty siihen. Sitten miehet alkoivat väittää, että ai-

noa selitys taskulaskimen toiminnalle oli se, että Daniel oli

vanginnut matemaatikon sielun laskimen sisälle tekemään

laskutoimitukset, ja että vain paha noita pystyi sellaiseen.
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Daniel oli siis noita!

Tässä vaiheessa miehet vaikuttivat tosi vihaisilta. Da-

niel katsoi parhaaksi sanoa, että Professori selittäisi asian

palattuaan. Tähän tyydyttiin.

”Mutta jos Professorikaan ei anna kunnon selitystä,

joudutte oikeuteen noituudesta syytettyinä”, Laskies sa-

noi.

Miehet ja Daniel jäivät odottamaan Professoria.

Miehet eivät enää tehneet geometriaa vaan kyräilivät

Danielille.

Lopulta Professori saapui kahden vartijan saattelemana.

Vartijoilla oli teräväkärkiset keihäät ja kypärät.

”Kirjastosta on hävinnyt kirjoituksia”, Professori sanoi

Danielille. ”Ja minua syytetään niiden varastamisesta.”

Toinen vartijoista sanoi: ”Joudutte molemmat oikeu-

den eteen.”

”Tietysti minua syytetään, kun en ole paikallinen”,

Professori sanoi. ”Mutta ei teillä ole mitään todisteita mi-

nua vastaan.”

”Sen saa oikeus päättää”, vartija vastasi.

Tässä vaiheessa Laskies puuttui puheeseen ja alkoi
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väittää, että Daniel on paha noita, ja Professori hänen

seuralaisenaan on varmaan myös sellainen.

Daniel näki jonkun matkan päässä miehen, joka kantoi

säkkiä. Daniel tunnisti miehen ja sanoi Professorille: ”Tuo

on se sama mies, joka järjesti sen siemenkuppipelin.”

Professori katsoi myös, ja sanoi vartijalle, että tuolla

käveli poispäin kirjastosta kadulla ihmisiä huijannut mies,

joka kantoi jotain. Vartijat päättivät, että asia oli parasta

tutkia.

Kun vartijat huikkasivat miehelle että tämä pysähtyisi,

mies ryntäsi karkuun. Toinen vartija juoksi perään. Hui-

man takaa-ajon jälkeen vartija sai miehen kiinni ja toi

hänet Professorin, Danielin ja toisen vartijan luokse.

Hänen säkkinsä tutkittiin, ja kadonneet kirjoitukset oli-

vat siellä.

Ensimmäistä kertaa elämässään Daniel näki kir-

jakääröjä. Ne olivat jotain paperin tapaista ainetta (”Pa-

pyrusta”, Professori sanoi), jotka oli kääritty suuriksi rul-

liksi. Kirjoitus oli rullien sisällä.

Vartijat pyysivät Professorilta anteeksi.

”Hetkinen!” Laskies sanoi. ”Sitten on vielä tämä noi-

tuussyytös.”
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Laskies selitti Professorille ja vartijoille, mitä Daniel

oli sanonut, ja mistä häntä tarkalleen ottaen epäiltiin.

Danielia pelotti. Hän toivoi, että Professori osaisi se-

littää asian niin, että vartijatkin ymmärtäisivät.

”Meilläpäin on huomattu”, Professori sanoi, ”että

on kahdenlaista matematiikkaa. Alempaa matematiikkaa,

jossa lasketaan lukuja yhteen ja sen sellaista, ja sitä ope-

tetaan meillä koulupojille. Me tosiaan osaamme rakentaa

koneita, jotka tekevät tätä alempaa matematiikkaa, kos-

ka siinä on kyse pelkästä säännön seuraamisesta. Sitten on

korkeampaa matematiikkaa, jossa ollaan tekemisissä ikuis-

ten muotojen kanssa. Korkeampi matematiikka on asioi-

den todistamista, juuri kuten teidän geometrianne, em-

mekä osaa rakentaa koneita, jotka todistaisivat matemaat-

tisia väitteitä.”

Laskies oli vielä epäilevällä kannalla. ”Ei tuo nyt ihan

sitä ole, mitä Daniel sanoi.”

”Daniel ei tiennyt korkeamman matematiikan olemas-

saolosta”, Professori sanoi. ”Joten hän puhui pelkästään

alemmasta matematiikasta.”

Tämä perustelu puri Laskiesiin, ja Professori ja Daniel

päästettiin lähtemään. Professori lupasi tuoda seuraavalla
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käynnillään laskevan koneen näytille Laskiesille.

Kotiin päästiin ilman seikkailuja.

Professorin kellarissa Daniel kysyi. ”Ehditkö sinä tu-

tustua niihin kirjoituksiin, joihin sinun oli tarkoitus tutus-

tua?”

”Kyllä”, Professori vastasi. ”Minut tultiin

pidättämään vasta, kun olin lähdössä.”

”Entä onko se totta, mitä sanoit alemmasta ja kor-

keammasta matematiikasta?” Daniel kysyi.

”Osapuilleen on”, Professori sanoi. ”Tosin vedin vähän

mutkia suoraksi.”
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Turnajaisissa

Nyt 13-vuotiaan Danielin syntymäpäivät olivat olleet. Hän

oli saanut lahjaksi kirjan, joka kertoi keskiaikaisista rita-

reista ja linnoista. Daniel oli lukenut kirjaa innolla.

Kummitädiltään, joka osti aina hassuja, mutta juu-

ri siksi kivoja lahjoja, Daniel oli saanut laserpointterin.

Se näytti kynältä, mutta kun siinä olevaa nappia painoi,

siitä lähti näkymätön lasersäde. Kun säde osui seinään,

seinään ilmestyi pieni punainen pilkku. Daniel tykkäsi

kummitädistään, ja sen takia hän oli alkanut kantamaan

laserpointteria koko ajan mukanaan.

Daniel oli juuri mennyt naapurinsa Professorin luok-

se. Daniel höpötti Professorille innoissaan ritareista ja lin-

noista, erityisesti turnajaisista.

”Käydään aikakoneella keskiajalla”, Professori sanoi.
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”Niin näemme oikeat turnajaiset.”

Daniel oli ehdotuksesta innoissaan. Professori an-

toi Danielille toisen keksintönsä, pillerin, jonka syötyään

ymmärtää kaikkia kieliä vuorokauden, ja Professori ja Da-

niel pukeutuivat keskiaikaisten talonpoikien vaatteisiin.

Daniel kiinnitti huomiota, kuinka karkeatekoisia ne olivat.

Daniel ja Professori menivät Professorin kellariin.

Siellä oli aikakone, joka näytti huoneelta. Professori sääti

koneen matkustamaan vuoden 1386 Englantiin. Kone

tärisi ja jyrisi, kun matkattiin ajassa.

Daniel ja Professori menivät ulos aikakoneesta, ja Daniel

huomasi, että he olivat metsän keskellä.

”Tässä lähellä pitäisi olla tie, joka vie Truron linnalle”,

Professori sanoi.

Daniel katseli ympäriinsä, ja yhdessä suunnassa näytti

olevan vähemmän kasvillisuutta kuin muualla. Daniel

löysikin sieltä tien. Professori ja Daniel lähtivät kulke-

maan tietä.

Eipä aikaakaan, kun metsästä hyppäsi kaksi miestä Da-

nielin ja Professorin eteen. Miehillä oli nuijat kädessään.

Yksi mies flengasi köydellä tielle kuin Tarzan.
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”No niin”, yksi miehistä sanoi. ”Nyt vapautamme

teidät omaisuudestanne.”

Miehet olivat rosvoja!

”Olemme vain köyhiä kulkijoita”, Professori sano ja

tarjosi rosvoille paria kuparilanttia. ”Meillä ei ole tämän

enempää.”

Todellisuudessa Professorilla oli kulta- ja hopearahoja

vaikka kuinka.

”Vai ei tuon enempää”, rosvo sanoi. ”Siitä otetaan

selvä.”

Toinen rosvo sanoi: ”Riisuutukaa!”

”Antakaa armoa!” Professori sanoi. ”Meilläpäin on no-

loa olla alasti.”

”Ei kun vaatteet pois vaan”, yksi rosvoista sanoi ja

taputti kättä nuijallaan.

Silloin paikalle karautti hevosella ritari mustassa haar-

niskassa. Rosvot pötkivät pakoon metsään. Ritari ampui

heidän jälkeensä pari nuolta, mutta ei osunut heihin.

”Kiitos, jalo ritari”, Professori sanoi. ”Olemme Daniel

ja Professori, ja olemme matkalla Truroon seuraamaan

turnajaisia.”

”Eipä kestä, jalot muukalaiset”, ritari sanoi. ”Olen
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vaelteleva ritari Roland, ja Truroon olen minäkin mat-

kalla. Aion osoittaa turnajaisissa mieskuntoni, että joku

palkkaisi minut joukkoihinsa.”

Danielista oli hienoa, että hän näki nyt oikean ritarin!

Kolmikko lähti matkaamaan Truroon päin.

Truron linnan edustalla oli täysi tohina. Aateliset olivat

pystyttäneet telttansa, ja väkeä kuhisi turnajaisareenan

ympärillä odottamassa kisailun alkua. Roland meni ilmoit-

tautumaan turnajaisten osallistujaksi, ja Professori ja Da-

niel jäivät kahden.

Professori osti Danielille piirakan kojusta. Ruokaa

myyviä kojuja oli vaikka kuinka. Piirakka olisi voinut olla

ihan hyvin Danielin ajastakin. Siinä oli vehnätaikinakuori

ja jotain lihaa sisällä.

Sitten turnajaisten ensimmäinen taistelu kuulutettiin

alkavaksi. Daniel ja Professori menivät katsomaan turna-

jaisareenan viereen.

Kentällä kaksi ritaria ratsasti toisiaan kohti. Heillä oli

haarniskat, kilvet ja pitkät keihäät. Daniel tiesi, että noita

keihäitä kutsuttiin peitsiksi. Ritarien ratsastaessa toisten-

sa ohi toinen osui peitsellä toisen ritarin rintaan, ja tämä
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tippui satulasta. Yleisö hurrasi ritarille, joka oli suistanut

toisen satulasta.

”Peitsissä on tylsät kärjet, ettei vahinkoja tapahtuisi”,

Professori sanoi Danielille.

Daniel oli innoissaan. Hän näki nyt oikeita turnajai-

sia! Hän oli niin innoissaan, että hän alkoi juoksennella

ympäriinsä kuvitellen, että hän oli peitsi ojossa ratsasta-

va ritari.

Yhtäkkiä Daniel tajusi törmänneensä johonkin.

”Kehen sinä kuvittelet voivasi törmäillä?” miehen ääni

sanoi. ”Minä olen Northumberlandin jaarli!”

Daniel katsoi ylöspäin ja tajusi törmänneensä hienosti

pukeutuneeseen mieheen.

”Tuollainen joutilas poika”, mies jatkoi. ”Hy-

vittääksesi törmäilysi joudut töihin.”

Northumberlandin jaarli vei Danielin teltalleen ja jätti

hänet Matthew-nimisen palvelijan huomaan. Matthew

laittoi Danielin kiillottamaan jaarlin haarniskaa.

Aluksi kiillottaminen oli hauskaa kun pääsi näkemään

läheltä, millaisia osia haarniskaan kuului. Mutta pienen-

kin osan kiiltäväksi saamisessa oli hirveä työ, ja Da-

niel pitkästyi hyvin äkkiä. Matthew oli myrtynyt, koska
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hän joutui vartioimaan jaarlin aseita sen sijaan että oli-

si päässyt seuraamaan turnajaisia. Niinpä Matthew tiuski

koko ajan Danielille, että tämä ei tehnyt työtään riittävän

hyvin.

Sitten jaarli tuli pukeutumaan haarniskaansa, ja Da-

niel ajatteli, että hän saisi nyt lähteä. ”Siinä on poika oi-

keassa hommassaan”, jaarli sanoi ja laittoi Danielin kiil-

lottamaan varahaarniskaansa. Matthew auttoi jaarlia pu-

kemaan ykköshaarniskan ylleen, ja sitten jaarli läksi osal-

listumaan turnajaisiin. Daniel ja Matthew jäivät jaarlin

teltalle.

Danielia harmitti, koska nyt turnajaiset jäisivät

näkemättä. Mutta haarniskaa täytyi vain kiillottaa.

Jonkun ajan päästä Daniel kuuli tutun äänen:

”Täällähän sinä olet.” Professori oli löytänyt hänet.

Professori kertoi Danielille, että oli ollut työn takana

selvittää, missä tämä oli, ja että hän oli joutunut maksa-

maan Northumberlandin jaarlille kultakolikon, että tämä

suostui luopumaan Danielista.

”Olisi kai pitänyt laittaa kotona päälle ylimyksen

vaatteet”, Professori sanoi, kun hän ja Daniel kävelivät

kohti turnausareenaa. ”Tässä ajassa aateliset kyykyttävät
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talonpoikia minkä ehtivät.”

Professori ja Daniel asettuivat turnausareenan viereiseen

katsomoon istumaan.

Kuulutettiin, että Northumberlandin jaarli taistelisi

seuraavaksi. Kaksi ritaria asettautui areenalle, toinen Da-

nielille liiankin tutussa haarniskassa. Daniel toivoi, että

jaarli häviäisi. Kun ritarit ratsastivat toistensa ohi, jaarli

tiputti vastustajansa helposti satulasta. Daniel oli petty-

nyt.

Seuraavassa taistelussa oli Danielin ja Professorin

metsässä tavannut Roland toista ritaria vastaan. Daniel

toivoi, että hänen ihailemansa Roland mustassa haarnis-

kassaan voittaisi.

”Metallin värinen haarniska vaatii paljon kiillotusta”,

Professori sanoi Danielille. ”Siksi ne ritarit, joilla ei ole

palvelijoita, värjäävät haarniskansa mustaksi.”

Rolandkin tiputti vastustajansa helposti satulasta.

Taistelut jatkuivat. Ritarit tulivat ja menivät. Niin

Northumberlandin jaarli kuin Rolandkin taistelivat useita

kertoja. Kumpikin voitti kaikki taistelunsa.

Lopulta kuulutettiin päivän viimeinen taistelu. Siinä
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vastakkain olisivat Northumberlandin jaarli ja Roland.

Ritarit asettuivat peitsineen areenan vastakkaisiin laitoi-

hin ja karauttivat ratsuillaan toisiaan kohti. Daniel toivoi

sydämensä pohjasta, että Roland voittaisi. Roland oli aut-

tanut Danielia, kun taas jaarli oli ollut hänelle ilkeä.

Ritarit ohittivat toisensa, mutta kumpikin pysyi satu-

lassa. Niinpä ritarit valmistautuivat uusintaan. Kumpikin

karautti uudelleen toista kohti..

Kun ritarit ohittivat tällä kertaa toisensa, kummankin

peitsi osui vastustajaan. Sekä jaarli että Roland putosivat

satulasta. Ritarit heittivät peitset ja kilvet pois ja ottivat

vyöltään pitkät miekat, joita pideltiin kaksin käsin.

”Miekalla ei yleensä saa vahingoitettua haarniskoitua

vastustajaa”, Professori sanoi.

Daniel muisti laserpointterin. Hän otti sen taskustaan

ja alkoi kohdistamaan sitä jaarlin silmiin. Sillä saisi so-

kaistua jaarlin. Tämän kypärä peitti koko kasvot, mutta

pakko siinä oli jonkunlaiset silmäaukot olla.

Kun Daniel oli päässyt niin pitkälle, että pointterin

punainen piste näkyi jaarlin otsassa, Professori huudahti:

”Mitä sinä teet!” ja otti laserpointterin Danielin kädestä.

”Turnajaisissa on kyse reilusta kamppailusta”, Profes-
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sori sanoi. ”Ei ole kovin ritarillista huijata tuolla tavoin.”

Danielin tunteet olivat ristiriitaiset. Yhtäältä Profes-

sorin moitteet hävettivät, mutta toisaalta olisi ollut kiva,

jos hän olisi pystynyt auttamaan Rolandin voittoon.

Ritarit ottivat miekoillaan yhteen. Iskuja sateli, ja

kamppailu oli kiivasta. Lopulta Roland osui hurjalla

lyönnillä vastustajansa kypärään, ja jaarli kaatui. Roland

asetti jalkansa jaarlin rinnalle. Hän oli voittanut. Yleisö

hurrasi Rolandille, ja Danielkin hurrasi sydämensä poh-

jasta.

”Katso nyt”, Professori sanoi. ”Jos olisit huijannut

Rolandille voiton, emme koskaan olisi saaneet tietää, että

hän pystyi voittamaan rehdinkin kamppailun.”

Kisojen jälkeen oli pidot. Päivän voittajana Roland pääsi

kisojen isännän, Cornwallin herttuan pöytään. Koska Ro-

land ei tuntenut muita paikallaolijoita, hän pyysi Profes-

sorin ja Danielin vieraikseen.

Northumberlandin jaarlikin näkyi jalkeilla, mutta

häntä ei pääpöytään kutsuttu.

Tarjolla oli monenlaista lihaa ja leivonnaisia, nauris-

muhennosta ja niin edelleen. Daniel ihmetteli, miksei tar-
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jolla ollut perunoita, mutta Professori selitti, että peru-

na tuotaisiin Amerikasta Eurooppaan vasta muutama sa-

ta vuotta myöhemmin.

Puhe pöydässä kääntyi edellisen vuoden turnajaisiin.

Niissä oli ollut ritari Merlos, jonka huhuttiin voittaneen

yhden taistelun noitavoimin. Kaikki vitsailivat, että on-

neksi moinen nilkki oli hävinnyt seuraavan taistelunsa.

”Minä voitan ihan omana itsenäni!” Roland julisti.

”En todellakaan tarvitse mitään velhoja avukseni!”

Nyt Danielia alkoi hävettämään. Hänen suuri sanka-

rinsakin oli samaa mieltä kuin Professori.

Paluumatka oli tapahtumaköyhä. Kun oltiin taas Profes-

sorin kellarissa, Professori sanoi: ”Seuraavana päivänä olisi

ollut joukkotaistelu, mutta eiköhän tuo riittänyt.”

Daniel oli edelleen täpinöissään. Hän oli nähnyt oikeat

turnajaiset.

”Aika hurjaa menoa se oli”, Daniel sanoi. ”Haavoittuu-

ko turnajaisissa paljon ritareita?”

”Joku haavoittuu aina joskus”, Professori sanoi. ”Vaik-

ka haarniskat suojaavatkin aika hyvin.”
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Rakkautta ilmassa

Oli perjantai-ilta. 13-vuotias Daniel oli tekemässä videota

YouTube-kanavalleen. Se oli lyhyt piirretty elokuva, jossa

oli paljon ämpäreitä jonottavia ihmisiä. Yksi kerrallaan

heille annettiin ämpäri. Kun tätä oli jatkunut vähän aikaa,

humoristinen ääni sanoi: ”Ämpäreitä saavia on sankoin

joukoin.” Video loppui siihen.

Videon tekemiseen Daniel käytti naapuriltaan Profes-

sorilta myöhästyneenä syntymäpäivälahjana saamaansa

ohjelmaa, jolla animaatioiden tekeminen oli äärimmäisen

helppoa. Professori oli itse tehnyt ohjelman.

Video tuli valmiiksi, ja Daniel latasi sen YouTubeen.

Sen jälkeen hänen mieleensä tuli Eliisa. Eliisa oli Danielin

luokalla koulussa, ja Danielin mielestä Eliisa oli tosi iha-

na. Hän oli hoikka, ja hänellä oli isot silmälasit ja kihara
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musta tukka kehystämässä kasvoja. Daniel oli rakastunut,

vaikkei hän ollutkaan myöntänyt sitä itselleen. Oli niin

noloa pitää tyttöä ihanana. Danielia pelotti, että luok-

kakaverit saisivat tietää hänen pitävän Eliisaa ihanana.

Tai vielä pahempaa olisi, jos Eliisa saisi tietää siitä itse.

Nauraisi varmaan Danielille. Itse asiassa Daniel toivoi,

että kukaan ei koskaan saisi tietää hänen pitävän Eliisaa

ihanana.

Seuraavana iltapäivänä Daniel meni kylään Professorin

luokse. Professori oli keksijä, ja hän aina mielellään esitte-

li Danielille keksintöjään. Aikakone oli Danielin mielestä

Professorin hienoin keksintö.

”Tänään matkaamme kauemmas tulevaisuuteen kuin

koskaan ennen”, Professori sanoi. ”Aina vuoteen 3000 as-

ti.”

Daniel oli ilahtunut. Professorin luona oli aina jotain

hauskaa. He menivät kellariin, jossa huoneen kokoinen ai-

kakone oli. Professori asetti siihen vuodeksi 3000 ja si-

jainniksi Kanadan pohjoisosan. Kun he olivat kerran mat-

kanneet sata vuotta ajassa eteenpäin, heille oli selvinnyt,

että ihmiskunta suunnitteli muuttoa Kanadan pohjoiso-
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siin, Siperiaan, Saharaan ja sellaisille alueille. Professori

antoi Danielille myös pillerin, jonka avulla ymmärsi kaik-

kia kieliä vuorokauden ajan.

Huoneen tapainen aikakone tärisi ja jyrisi, kun mat-

kustettiin ajassa.

Aikakone pysähtyi, ja Daniel ja Professori astuivat

siitä ulos. He olivat valtavan rakennuksen vieressä. Se

näytti talolta, mutta siinä ei ollut ovia tai ikkunoita.

”Tämäpä kummallista”, Professori sanoi. ”Mitenkähän

tuonne pääsee sisälle?”

Professori ja Daniel seurasivat rakennuksen seinää jon-

kun aikaa etsien ovea. Sitten kuului ääni: ”Tervetuloa Vir-

tuaPolikseen.”

Daniel katsoi ympärilleen eikä nähnyt ketään. Sit-

ten hän huomasi seinässä jotain kaiuttimen tapaisia rei-

kiä. Niistä kuului ääni: ”Kolme sataa vuotta sitten kaik-

ki ihmiset latasivat mielensä tietokoneeseen ja muuttivat

virtuaalitodellisuuteen elämään. Olette tervetulleita vie-

raiksemme virtuaalitodellisuuteen, eikä teidän tarvitse la-

data mieliänne tietokoneeseen. Virtuaalitodellisuuspannat

riittävät.”

Seinästä työntyi ulos kuin lipaston lokero, ja siinä oli
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kasa hiuspannan näköisiä, joskin hiukan paksumpia lait-

teita.

Professori otti yhden laitteen käteensä. ”Tämä var-

maan pitää pukea päähän.” Hän antoi toisen pannan Da-

nielille, ja Professori ja Daniel asettivat pannat päähänsä.

Yhtäkkiä Daniel huomasi, että hän ja Professori olivat

valtavassa hallissa, jossa kulki ympäriinsä erilaisia otuk-

sia, kuin scifileffasta. Heidän edessään oli vähän päärynän

näköinen otus, jolla kuitenkin oli kädet, jalat ja silmät.

Suun paikalla sillä oli vihreä torvi.

”Tällainen tämä virtuaalitodellisuus on”, olento sanoi

samalla äänellä kuin kaiutin ulkona. ”Olen Hexor.”

Daniel ja Professori esittäytyivät ja kertoivat olevan-

sa aikamatkustajia. Hexor selitti, että kun ihmiset oli-

vat ladanneet itsensä tietokoneeseen, he olivat luopu-

neet ruumiistaan, ja se, mitä Daniel ja Professori näkivät

ympärillään oli ihmisten avattaria. ”Teille tein fyysisten

olemustenne näköiset avattaret kun olette varmaan tottu-

neet tuohon muotoon”, Hexor sanoi.

Professori kertoi haluavansa tutustua tuon ajan tietee-

seen.

”Onnistuu”, Hexor sanoi, ja jatkoi Danielille: ”Sinä
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varmaan haluat mennä pelaamaan palloa muiden nuorten

kanssa.”

Hexor kertoi Professorille ja Danielille, että nämä

saivat valikot näkyviin napsauttamalla sormiaan. Daniel

napsautti sormiaan, ja hänen silmiensä edessä leijui valik-

ko, jossa oli vain yksi kohta: Palloareena. Daniel tökkäsi

sitä.

Daniel huomasi olevansa hallissa, jossa kymmenkunta ava-

tarta pelasi palloa. Aina kun he halusivat lyödä palloa,

heidän kehostaan kasvoi milloin mikäkin uloke, joka löi

palloa. Avattaret hyppivät usean metrin korkeuteen pal-

lon perässä.

He huomasivat Danielin. ”Tulitko pelaamaan meidän

kanssamme?”

”Joo”, Daniel vastasi.

Yksi pelaajista, örkin näköinen, kysyi: ”Osaatko pelata

superpalloa?”

Daniel vastasi: ”En.”

Örkin näköinen sanoi: ”Tarkoitus on saada pallo vas-

tustajan maaliin. Paitsi, jos rajoitus on päällä, se on tar-

koitus saada omaan maaliin. Jos taas päällä on paitsio, ka-
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tosta laskeutuu kaksi koria, joista pallo on tarkoitus saada

vasemmanpuoleiseen. Jos paitsio on purkautunut, eivätkä

korit ole nousseet, vasemmasta korista tulee miinuspiste,

mutta oikeasta tulee puolikas piste. Sitten on vielä joi-

tain poikkeuksia, mutta ei mennä niihin nyt. Palloa saa

lyödä vastustajan kenttäpuoliskolla kaikilla muilla ulok-

keilla paitsi käsikapuloilla. Jos paitsio on päällä ja ollaan

omalla kenttäpuoliskolla, palloa ei saa lyödä muulla kuin

vasemman käden käsikapulalla. . . ”

Selitys jatkui ja jatkui samanlaisena. Sääntöjä oli

vaikka kuinka eikä Daniel pysynyt kärrillä. Kun seli-

tys oli vihdoin loppunut, Daniel ei halunnut paljastaa

tietämättömyyttään vaan sanoi: ”Kokeillaan.”

Örkin näköinen sanoi: ”Täällä avattaren superpal-

loekstensiot ovat automaattisesti päällä.”

Peli alkoi. Heti, kun Daniel liikutti käsiään, niistä kas-

voi pitkät ulokkeet, jotka hävisivät heti. Daniel huomasi,

että liikutti hän kehoaan miten tahansa, aina joku uloke

kasvoi.

Örkin näköinen pelaaja sanoi: ”Hei, se on ihan tumpe-

lo. Kompuroi kuin pikkuvauva.” Peli keskeytyi, ja kaikki

katsoivat Danielia.
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Danielia nolotti. Kaikki pitivät häntä nyt pikkuvauva-

na.

Örkin näköinen liikutti eri ruumiinosiaan, ja eri ulok-

keita kasvoi. ”Katso näin.”

Daniel yritti matkia perässä, mutta hänen jaloistaan

ilmestyi jouset ja ponnauttivat hänet ilmaan. Daniel

pyllähti istualleen maahan. Kaikki nauroivat.

Örkin näköinen sanoi: ”Ihan vauva.”

Tällöin keijun näköinen sanoi örkin näköiselle: ”Älä

viitsi, Ragnarok.”

”No kun se on ihan vauva”, Ragnarok sanoi. Kaikki

nauroivat.

Danielista tuntui pahalta joutua pilkan kohteeksi, ja

hän panikoi. Pois oli päästävä.

Daniel napsautti sormiaan, ja valikossa oli kolme

kohtaa: Aula, Palloareena, Hexorin luokse. Daniel tökkäsi

viimeistä.

Daniel huomasi olevansa huoneessa, jossa oli hänen

lisäkseen Professori ja Hexor. Hexor selitti jotain Professo-

rille ja havainnollisti selitystään edessään leijuvilla pienillä

palloilla.

325



”Kas, Daniel”, Professori sanoi. ”Hexor selitti minulle

hypersäiekenttäteoriaa. Se on heidän edistynein fysiikan

teoriansa.”

Daniel liikkui hiukan ja ilokseen huomasi, että hänen

avattarensa pysyi tavallisena. Ei ulokkeita.

”Etkö pitänyt pelistä?” Hexor kysyi.

”Ei siitä tullut mitään”, Daniel vastasi.

”Superpallo tosiaan voi vaatia enemmän älykkyyttä

kuin teidän aikanne ihmisillä on”, Hexor sanoi. ”Kun la-

tasimme itsemme tietokoneeseen, jokainen pystyi muok-

kaamaan mieltään ja pystyy vieläkin. Käytännössä kaikki

rakensivat itselleen lisää älykkyyttä.”

Daniel tunsi itsensä tyhmäksi. Ragnarok oli pilkannut-

kin häntä siitä.

Hexor jatkoi: ”Meillä on myös neljä- ja viisiulottei-

sia palloareenoita. Neljä- tai viisiulotteisen virtuaalitodel-

lisuuden tekeminen on helppoa, ja monet ovat muokanneet

mieltään niin, että he pystyvät hahmottamaan neli- ja vii-

siulotteisuutta yhtä helposti kuin te kolmiulotteisuutta.”

”Ai joo, yksi asia unohtui”, Hexor sanoi. ”Saammeko

lukea kaikki tiedot aivoistanne? Se ei vahingoita teitä mi-

tenkään. Meistä olisi mielenkiintoista tietää, kuinka 2000-

326



luvun alussa eläneet kokivat aikansa. Meillä on kirjatietoa

ajasta, mutta se ei korvaa ensi käden kokemusta.”

Daniel ajatteli, että hän kieltäytyy. Olisi noloa, jos

tämän ajan ihmiset saisivat tietää hänen tykkäävän Elii-

sasta.

Professori ennätti puheeseen ensin. ”Ikävä kyllä minun

on kieltäydyttävä. Mielessäni on aikakoneen rakennusohje,

enkä tahdo sen joutuvan vääriin käsiin.”

Hexor vastasi. ”Ymmärrän. Väärissä käsissä aikakone

voi olla vaarallinen. Emme tietenkään väärinkäyttäisi sitä,

mutta ymmärrämme, ettet voi luottaa meihin.”

Hexor jatkoi Danielille: ”Entäs sinä? Annatko lu-

van lukea tiedot aivoistasi vai onko sinullakin hyvä syy

kieltäytyä?”

Pala nousi Danielin kurkkuun. Jos hän kieltäytyisi,

hän joutuisi antamaan syyn, eikä hän halunnut paljastaa

syytä, sitä että hän tykkäsi Eliisasta. Daniel ei tiennyt,

mitä sanoa, joten hän möllötti hiljaa.

”Saamme siis luvan?” Hexor sanoi. ”Historiantutki-

jamme ovat hyvin kiinnostuneet 2000-luvun alun pikku-

pojan kokemusmaailmasta.”

Daniel ei osannut kuin sanoa hiljaa ”Joo. . . ”
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Hexor kertoi, että he alkaisivat heti virtuaalitodel-

lisuuspannan välityksellä skannaamaan Danielin aivoja.

Kestäisi muutaman päivän, ennen kuin aivot olisi koko-

naan luettu, eikä Daniel huomaisikaan, että aivojen skan-

naus pyörii koko ajan taustalla. Mutta sitten Hexor sanoi:

”Ragnarokin tapasitkin jo. Hän erikoistuu historiaan, ja

annamme hänen tutustua aivojesi tietoihin heti, kun ai-

vosi on luettu.”

Nyt Danielista tuntui pahalta. Häntä pilkannut Rag-

narok saisi tietää, että hän tykkäsi Eliisasta. Ragnarok

pitäisi varmaan Danielia ihan älyttömän nolona. Daniel

yritti pyydellä Professorilta, että he lähtisivät heti ko-

tiin, mutta Professori sanoi, että hän haluaisi oppia hy-

persäiekenttäteorian. Siinä menisi ainakin viikko.

”Mitenkäs jos olemme täällä viikon?” Professori kysyi

Hexorilta. ”Todelliset kehomme ovat koko ajan kaupun-

kinne ulkopuolella, ja ne tarvitsevat ruokaa ja juomaa.”

Danielin toivo heräsi. Ehkä ravinto nousisi ongelmaksi,

ja he joutuisivat lähtemään.

Hexor vastasi: ”Meillä on teleport- eli kaukosiirtolait-

teita. Voimme kaukosiirtää niillä tarvittavan määrän ra-

vintoa todellisten kehojenne vatsoihin. Teidän ei tarvitse

328



huolehtia siitä. Voitte viipyä täällä niin pitkään kuin on

tarvis.”

Daniel pettyi. Ei sittenkään. He jäisivät.

Koska Danielin olisi ollut tylsää kuunnella hy-

persäiekenttäteorialuentoja, Hexor keksi hänelle muuta

tekemistä. Hän kysyi, mikä oli Danielin lempiromaani,

ja kun Daniel kertoi, että se oli Taru Sormusten Herras-

ta, Hexor loi virtuaalitodellisuuden, jossa Daniel pystyi

käymään ruokailemassa Frodo Reppulin luona Konnussa.

Ruokaa oli riittävästi, joskaan hahmot eivät Hexorin

mukaan olleet oikeita ihmisiä vaan pelkkiä tietokoneoh-

jelmia. Daniel ei ihan ymmärtänyt, mitä periaatteellista

eroa oli tietokoneeseen ladatulla oikealla ihmisellä ja

hahmolla, jonka mieli oli pelkkä tietokoneohjelma.

Daniel kävi myös Tylypahkassa oppitunnilla sekä

muissa lempikirjoissaan. Hän ei osannut nauttia tilantees-

ta kunnolla, koska häntä vaivasi ajatus, että kaikki tämän

ajan asukkaat, ja erityisesti Ragnarok saisivat kohta tietää

hänen olevan ihastunut Eliisaan.

Kun Daniel kyllästyi kirjavierailuihin, Hexor laittoi

tietokoneen opettamaan Danielille virtuaalisten huonei-
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den suunnittelua. Ohjelma kuvaili suunitteluperiaattei-

ta: ”Yhdessä huoneessa voi olla joko pehmeitä, kaarevia

muotoja, tai sitten suoria viivoja ja teräviä kulmia. On

epäesteettistä laittaa samaan huoneeseen molempia.”

Kun Daniel kysyi, mitä epäesteettinen tarkoitti, ko-

ne kertoi sen tarkoittavan vähän samaa kuin ruma. Kone

kertoi myös siitä, millaiset värit sopivat yhteen sekä mil-

laiset huoneet sopivat vierekkäin. ”Laittamalla kaksi eri

henkistä huonetta yhteen voi luoda jännitettä.”

Daniel loikin huoneita. Se oli periaatteessa helppoa,

mutta oli vaikea luoda niistä kauniita, joskin siinä edellä

mainitut koneen neuvot auttoivat. Vaikka puuha oli mie-

lenkiintoista, ahdistus Eliisapaljastuksen johdosta välkkyi

Danielin mielen perukoilla.

Eräänä iltana kun Daniel, Professori ja Hexor olivat

kävelyllä, heitä vastaan tuli Ragnarok jonkun keijun kans-

sa. Kummankin pään yläpuolella oli punainen sydän. Kun

Ragnarok ja keiju olivat menneet, Hexor kertoi: ”He ovat

nuori, rakastunut pari. Sitä nuo pään yläpuolella olevat

sydämet tarkoittavat. Ragnarok rakastui Isoldeen vuo-

si sitten, mutta ei aluksi saanut tunteilleen vastakaikua.

Hän suunnitteli Isoldelle virtuaalisia tiloja yksi toisensa
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jälkeen, kunnes Isolden sydän suli. Nyt he ovat olleet yh-

dessä puoli vuotta.”

Daniel tunsi helpotusta. Jos Ragnarok oli itse ollut

rakastunut, vieläpä pitkään saamatta vastakaikua, hän

ei varmaan pitäisi Danielin rakastumista nolona. Itse

asiassa Daniel alkoi vähän ihmetellä, että miksi ihmeessä

hän ylipäätänsä oli pitänyt rakastumista nolona. Hexor

suhtautui rakastuneeseen nuoreen niin luontevasti.

Daniel jatkoi virtuaalisten huoneiden suunnittelua. Kun

tätä oli jatkunut pari päivää, Ragnarok tuli hänen luok-

seen.

”Olen nyt tutustunut aivoistasi löytyneisiin tietoihin,

ja tulin pyytämään anteeksi”, Ragnarok sanoi. ”En tajun-

nut, kuinka pahalta vauvaksi sanominen ja nauraminen si-

nusta tuntui. Nyt tajuan, kun näin sen aivoistasi luetuista

tiedoista.”

”Saat anteeksi”, Daniel vastasi ilahtuneena. Hän ei ha-

lunnut vastata Ei se mitään.

”Kiitos”, Ragnarok sanoi.

Poistuessaan Ragnarok vielä virnisti ja iski silmää Da-

nielille. ”Onnea Eliisan vikittelyyn!”
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Tämä oli Danielille päätäjäristyttävä näkökulma. Hän

voisi tosiaan yrittää saada Eliisasta tyttöystävän. Kuinka

ihanaa se olisi. Kun hän olisi palannut kotiin, hän tekisi

Eliisalle videon ja käyttäisi siinä kaikkea sitä oppia esteet-

tisyydestä, tai kauneudesta, jonka hän oli täällä huoneiden

suunnittelusta saanut.

Pian Professorikin sai hypersäiekenttäopintonsa lop-

puun, ja Danielin ja Professorin oli aika palata kotiin. He

mainitsivat asiasta Hexorille, ja tämä käski katsomaan va-

likkoja. Daniel ja Professori napsauttivat sormiaan ja va-

litsivat valikoista ”Poistu VirtuaPoliksesta.”

Professori ja Daniel huomasivat makaavansa maassa

virtuaalitodellisuusrakennuksen vieressä, virtualitodel-

lisuuspannat päässään. He nousivat pystyyn, riisuivat

pannat ja asettivat ne laatikkoon, josta he olivat alun

perin ottaneetkin ne. Sitten he palasivat aikakoneella

omaan aikaansa.

”Minä yritän saada Eliisasta tyttöystävän, se on meidän

luokalla”, Daniel sanoi, kun seikkailu oli onnellisesti ohi,

ja hän ja Professori olivat Professorin kellarissa.

”Onnea yrityksille”, Professori sanoi. ”Mutta siitä saat
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suoriutua ihan itse. Lemmenjuomaa en suostu valmista-

maan, kun se rikkoisi Eliisan itsemääräämisoikeutta.”
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Osa IV

Jouluisia tarinoita
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Joulun taikaa

Joe Lupucci oli valmistanut gangsterijoukkionsa kanssa

väijytyksen. Kun reki tuli kohdalle, he pysäyttivät sen.

”Kaikki nuket tänne ja heti”, Joe heilutti konepistoo-

liaan.

”No mikäs nyt tuli”, Joulupukki ihmetteli.

”Kun minä en saanut pienenä nukkeja, niin varmistan,

ettei kukaan muukaan saa.”

”Ainahan minä annoin sinulle sen, mitä olit toivonut.”

”Pyssyjä!! Minä sain vain pyssyjä, vaikka olisin halun-

nut nukkea.”

”Tontut kertoivat, että halusit pyssyjä, joten minä an-

noin niitä. Nukenko sinä olisit halunnut”, Joulupukki ih-

metteli.

”Niin. Kuolinvuoteellaan isäni paljasti, että hän oli
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lahjonut meillä tarkkailevan tontun kertomaan sinulle,

että minä haluan pyssyjä.”

”Jaahas, kukahan se tonttu mahtoi olla?” Joulupukki

muisteli.

Kirjuritonttu Tarkkaavainen katsoi suuresta kirjastaan

ja sanoi: ”Se oli tonttu Töttörö. Viimeisten tietojen mu-

kaan hän on lopettanut joulutonttuna ja viettää leveää

elämää Karibialla.”

”Ai niin”, Joulupukki muisti. ”Kun hän lopetti, luu-

limme hänen olleen Pakkasukon leivissä. Mutta kuules,

Joe. Jos minä saan viedä nämä nuket oikeille saajilleen,

saat minulta ensi vuonna oikein hienon nuken. Pistän oi-

kein tonttu Taitavan tekemään sitä. Hän on paras nuken-

tekijämme.”

”Voi, saanko minä Joulupukilta nuken”, Joe Lupucci

haltioitui.

”Mutta Joe, minulla olisi muutakin asiaa”, Joulupukki

sanoi. ”Kun Microsoft ei oikein tykkää siitä, että tontut

kopioivat pajassani Windowseja joululahjatietokoneisiin,

niin voisitko sinä lainata minulle lakimiestäsi? Siitä saat-

taa tulla isompikin juttu.”
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Joulupukin salaisuus

Oli jouluaatto. Pikku-Valtteri oli alkanut ihmettelemään,

kuinka Joulupukki ehtii käydä kaikkien lasten luona joulu-

aaton aikana. Jos Joulupukki vieraili yhden perheen luona

15 minuuttia, ei hän 24 tunnissa ehtinyt edes sataan per-

heeseen. Ja olihan jo Suomessa enemmän kuin sata per-

hettä. Ehkä Joulupukki olikin vain valhe, jolla aikuiset

huiputtivat lapsia.

Ovelle koputeiiin, ja Valtteri meni avaamaan. Siellä oli

Joulupukki, mutta hän värisi oudosti. Kuin hän olisi ollut

aave, jonka olemassaolo ei ollut aivan kiveen hakattu. ”On-

kos täällä kilttejä lapsia?” Joulupukki kysyi särisevällä

äänellä. Kuin huonolaatuinen YouTube-videon toisto.

”Miksi sinä väriset ja äänesi on omituinen?” Valtteri

kysyi.
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”Olet jo niin vanha, että voin kertoa”, Joulupukki sa-

noi. ”Alan tulla vanhaksi, enkä ole enää yhtä nopea kuin

ennen.”

Joulupukki ja Valtteri menivät sisälle. ”Mitä nopeutesi

värinääsi liittyy?” Valtteri kysyi.

”Olet ehkä ihmetellyt, kuinka ennätän käydä kaikissa

perheissä jouluaaton aikana”, Joulupukki sanoi. ”Katsos,

totuus on se, että vaihdan perheestä toiseen lukemattomia

kertoja sekunnissa. Nytkin vaihdan miljoonien perheiden

välillä, ja sinun luonasi käyn parikymmentä kertaa sekun-

nissa.”

Joulupukki jatkoi särisevällä äänellä: ”Kun sitä tekee

tarpeeksi nopeasti, syntyy vaikutelma, että olen miljoonis-

sa paikoissa yhtaikaa.”

”Mitä värinä tähän liittyy?” Valtteri kysyi.

”Katsos, en kykene enää vaihtamaan perheiden välillä

niin nopeasti kuin ennen, ja kun vaihdon tekee vähän lii-

an hitaasti, vaikutelma minusta alkaa värisemään. Sama

äänen kanssa. Sitähän se Joulumuori on jo useamman vuo-

den sanonut, että minun pitäisi jäädä eläkkeelle.”

”Eikö me saada sitten enää joululahjoja?” Valtteri ky-

syi.
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”Tonttu Tikkunen ryhtyy uudeksi Joulupukiksi ensi

vuonna. Tikkunen on vain langanlaiha, ja hänen pitää

lihottaa itsensä Joulupukille sopiviin mittoihin. Olemme

palkanneet sumopainijan konsultiksi. Aloittelevat sumo-

painijat lihottavat itsensä riisillä, joten Tikkunen saa ah-

mia riisipuuroa.”

Joulupukki avasi säkkinsä. ”Tässä lahjat. Älä sitten

kerro äidillesi, että hänelle annettava Guccin käsilaukku

ei ole aito Gucci, vaan se on tehty Korvatunturin pajassa.

Äitisi luulee, että isäsi on ostanut sen.”
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Jou!Jou!Joulumies

”Antaako Joulupukki sinulle tyhmiä lahjoja?” kiiltävään

pikkutakkiin pukeutunut mies kysyi telkkarissa. Seuraa-

vaksi kuvassa näytettiin lapsia, jotka saivat teddykarhuja

ja puisia pikkuautoja. Lapset irvistelivät lahjoille. ”Pyydä

Joulupukin sijaan Jou!Jou!Joulumies käymään. Häneltä

saat nukkeja, jotka liikkuvat itse. . . ” Kuvassa oli parikym-

mensenttinen muovinukke muotivaatteissa, joka käveli

muovitaloon. ”. . . radio-ohjattavia lentokoneita, ja tieto-

koneita täysillä pelivarusteilla.” Kuvassa kiiltävätakkinen

mies hymyili leveästi. ”Vain mielikuvitus on rajana. Klik-

kaa osoitteeseen https://www.joujoujoulumies.com ja

rekisteröidy Jou!Jou!Joulumiehen lahjansaajaksi. Samalla

sanoudut irti Joulupukista.”

Pikku-Petteri katsoi ruutua hämmentyneenä. Tie-

340



tokoneet täysillä pelivarusteilla olivat tosi hienoja.

Petterin kotona oli vain halpa läppäri, eivätkä kaikki

pelit pyörineet sillä. Toisaalta Petteri oli tykännyt Joulu-

pukista lapsesta pitäen, ja Joulupukista irtisanoutuminen

tuntui petturuudelta.

Joulu oli ollut, ja Joulupukki oli käynyt. Petteri ei ollut

vieraillut Jou!Jou!Joulumiehen sivuilla, ja Joulupukki oli

tuonut hänelle oman tabletin. Petteri oli surffaillut sillä

joulunpyhät, mutta ei se yhtä hieno ollut kuin tietokone

täysillä pelivarusteilla. Hittipeli Legend of Zetor ei toimi-

nut tabletilla.

Kun koulut taas alkoivat, suurin osa Petterin koulu-

kavereista puhui Legend of Zetorin huijauskoodeista, ta-

sojen läpäisykikoista ja sen sellaisesta. Jou!Jou!Joulumies

oli käynyt heidän luonaan Joulupukin sijaan, ja he olivat

saaneet tuon hittipelin sekä tietokoneet, jotka jaksoivat

pyörittää sitä. Joillain tytöillä oli kasvoissaan glitterku-

vioita, jotka muuttivat muotoaan. Jou!Jou!Joulumies oli

tuonut heille sellaista glitteriä. Petteriä harmitti, kun hän

oli saanut pelkästään tabletin Joulupukilta. Hän tunsi it-

sensä ulkopuoliseksi.
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Kotona Petteri meni Jou!Jou!Joulumiehen sivuille.

Siellä sai koota itselleen lahjalistan seuraavaksi jouluksi.

Petteri laittoi listaan tietokoneen nopeimmalla prosessoril-

la ja nopeimmalla näytönohjaimella sekä leikkikummituk-

sen, joka liihotteli itsestään katonrajassa. Vielä täysi sar-

ja Aku Ankan taskukirjoja sekä viisi kiloa suklaata. Sitten

Petteri klikkasi ”Tallenna”-nappia. Ruutuun tuli kysymys,

talletetaanko toivelista vedoksena vai lähetetäänkö lista

Jou!Jou!Joulumiehelle ja samalla sanoudutaan irti Joulu-

pukista. Petteriä syyhytti lähettää lista, mutta Joulupu-

kista irti sanoutuminen olisi ollut liian iso askel. Niinpä

hän talletti listan vedoksena.

Parin päivän päästä Petterin päätös oli kypsy-

nyt. Hän sanoutuisi irti Joulupukista. Hän kirjoit-

ti selaimeen toivelistan osoitteen kuten hän muisti

sen https://www.joujoujoulumies.com/lista. (Pette-

rille oli käynyt muistikatkos ja oikeasti osoite olisi ollut

https://www.joujoujoulumies.com/toiveet.)

Yllättäen Petterin toivelista ei tullutkaan ruudulle,

vaan siihen tuli seuraava:

Suunnitelma:

1. Tarjoa parempia lahjoja kuin Joulupukki.
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2. Odota, kunnes juuri kukaan ei enää halua Joulupu-

kin lahjoja.

3. Joulupukki kyllästyy ja vetäytyy eläkkeelle, koska

häneltä ei haluta lahjoja. Nyt sinulla on asema ai-

noana lahjanantajana.

4. Perusta tehtaita.

5. Ilmoita lapsille, että he eivät saa joululahjoja elleivät

käy joka päivä töissä tehtaissa.

Silloin Petteri tajusi Jou!Jou!Joulumiehen koko kie-

ron suunnitelman. Eiväthän lapset ehtisi leikkiä yhtään,

jos he joutuisivat joka päivä käymään tehtaissa töissä.

Petteri kiitti onneaan, ettei ollut sanoutunut irti Jou-

lupukista. Mutta kuinka saada lapsille tieto siitä, että

Jou!Jou!Joulumiehellä oli katala juoni? Kavereille kerto-

minen ei riittäisi, kun sana pitäisi saada ihan kaikille lap-

sille.

Petteri soitti PikkuKolmonen -tv-ohjelman toimitta-

jalle. Kyseessä oli lastenohjelma, jota kaikki lapset katsoi-

vat, ja jos se kertoisi Jou!Jou!Joulumiehen juonesta, lapset

uskoisivat. Kuitenkaan lastenohjelman toimittaja ei usko-
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nut Petteriä. Hän vain sanoi, että Petteri saisi omalta koh-

daltaan valita, keneltä haluaa joululahjat ja käski olemaan

kiltti poika.

Niinpä Petteri päätti kirjoittaa Joulupukille. Mutta

miten kirje saataisiin perille? Äiti oli neuvonut Petteril-

le, että lahjatoiveet pitää kirjoittaa paperille ja polttaa

paperi kynttilän liekillä. Silloin savu veisi viestin Joulupu-

kille. Mutta äiti oli kieltänyt Petteriä polttamasta kynt-

tilää yksin, ettei syttyisi tulipaloa. Ja jos PikkuKolmosen

toimittaja ei uskonut Jou!Jou!Joulumiehen kataluuteen,

varmaan äitikään ei uskoisi.

Sitten Petteri keksi. Äiti poltti iltaisin kynttilöitä pi-

halla jäälyhdyissä. Sellaisessa voisi kirjeen polttaa turval-

lisesti. Ulkona oli lunta, eikä siellä voisi syttyä tulipaloa.

Niinpä Petteri kirjoitti Joulupukille kirjeen, jossa hän

selitti tilanteen. Petteri odotti iltaan, kunnes äiti oli

käynyt sytyttämässä jäälyhdyt. Sitten Petteri ilmoitti

äidille, että hän menisi pihalle leikkimään. Äiti kummek-

sui vähän, kun Petteri ei ollut menossa kavereiden kanssa,

mutta antoi luvan.

Jäälyhdyt olivat pyöreitä, ja niissä oli aukko päällä.

Petteri työnsi kirjeen yhden lyhdyn päältä sisälle, ja sisällä
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oleva kynttilä sytytti sen. Sitten hän antoi kirjeen palaa

taloon vievällä polulla. Mutta voi! Tuli kirjeestä sammui,

kun pieni osa oli vielä palamatta. Petteri katsoi palamatta

jäänyttä osaa, ja siinä ei ollut tekstiä. Kai se riitti, että

kaikki teksti oli palanut.

Pariin päivään ei tapahtunut mitään. Sitten Pikku-

Kolmosessa ilmoitettiin, että Tarja Pesuharja -piirretty

jäisi siltä illalta pois tärkeän tiedotteen takia. Sitten

PikkuKolmosen juontaja paljasti lähetyksessä koko

Jou!Jou!Joulumiehen juonen. Petteri oli tyytyväinen, että

joku muukin oli tajunnut, että asialle pitää tehdä jotain.

Vuosi kului, ja seuraavana jouluna Joulupukki toi taas kai-

kille lapsille lahjoja. PikkuKolmosen paljastuksen jälkeen

kukaan ei ollut halunnut Jou!Jou!Joulumiehen lahjoja.

Petteri oli toivonut SoccerPohjalla -jalkapallopeliä. Se toi-

misi heidän läppärilläänkin. Petteri hämmästyi saades-

saan ison paketin. SoccerPohjalla -pelin latauskoodin ei

olisi pitänyt olla kummoisenkaan kokoinen.

Petteri avasi paketin, ja sieltä paljastui tietokone. Pro-

sessori oli nopein mahdollinen, näytönohjain samoin, ja

muistiakin oli vaikka kuinka. Kaikki pelit pyörisivät tällä
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koneella. Mukana tuli SoccerPohjallaDeluxe -peli, Soccer-

Pohjalla -pelin hienompi versio. Se oli aivan aidontuntui-

nen jalkapallopeli, joka pyöri vain tehokkaimmilla peliko-

neilla. Mutta nyt Petterillä oli sellainen.

Laatikoiden välistä oli lattialle pudonnut kirje.

Petteri avasi sen, ja siinä luki: ”Kiitoksena avusta

tällainen vähän arvokkaampi lahja. Ilman sinun kirjettäsi

Jou!Jou!Joulumiestä ei olisi saatu pysäytettyä. - Joulu-

pukki.” Petterin kirjeen saatuaan Joulupukki oli ilmeises-

ti ottanut yhteyttä PikkuKolmosen toimitukseen.
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Joulun henki

”Äiti, äiti, tässä on mun joululahjatoiveet!” Pikku-Mauno

tarjosi paperia äidille.

Listan kärjessä oli Lego Wars Trek -komentoalus. Wars

Trek oli poikien keskuudessa suosittu scifiseikkailusarja,

ja Lego oli tehnyt siihen liittyviä leluja. Komentoalus oli

leluista suurin. Komentoaluksen lisäksi listassa oli vaik-

ka kuinka monta muuta kohtaa, ja se jatkui paperin

kääntöpuolellekin.

Äiti otti paperin. ”Onpa paljon toiveita. Sinulta on

tainnut unohtua, että lahjat eivät ole joulun pääasia.

Tärkeintä on harras ja rakastava joulun henki.”

Mauno ei sanonut vastaan, mutta hän ajatteli, että tuo

oli taas niitä aikuisten juttuja. Kyllä Maunolle tärkeintä

joulussa olivat lahjat.
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Äidin sanoilla oli kuitenkin sellainen seuraus, että

Mauno ei enää ottanut joululahjoja puheeksi perheen

kuullen, ettei tulisi taas sanomista. Lyhennetty versio

listasta postitettiin Korvatunturin postitoimistoon, ja

sieltä tuli vastauskirje, jossa ei tosin otettu kantaa siihen,

saisiko Mauno toivomansa lahjat.

Tuli jouluaattoaamu, ja Mauno katsoi piirrettyjä telkka-

rista. Niiden lomassa tuli Joulupukin haastattelu.

”Olen kiinnittänyt huomiota siihen, että monet teistä

ovat lähettäneet hirvittävän pitkiä toivelistoja”, Joulu-

pukki sanoi. ”Teiltä on tainnut unohtua, että lahjat eivät

ole joulun pääasia, vaan tärkeintä on joulun henki.”

Maunolla nousi pala kurkkuun. Jos Joulupukin mie-

lestä Mauno suhtautui jouluun väärin, hän saattaisi tuoda

Maunolle pelkkiä kalsareita. Ehkä Maunon kotona tark-

kailevat tontut olivat huomanneet, että Mauno välitti jou-

lussa pelkistä lahjoista.

Sitten Mauno tajusi, että hänellä oli vielä aikaa. Jou-

lupukki tulisi vasta illalla, ja hänellä olisi koko päivä aikaa

parantaa tapansa. Jos hän arvostaisi joulun henkeä, ehkä

hän saisi Lego Wars Trek komentoaluksen.

348



Niinpä Mauno yritti kokea hirvittävän hartaan, juhlal-

lisen ja ystävällisen olon. Hän hoki itselleen, että lahjoilla

ei ole väliä, mutta ei siitä tullut mitään. Jos hän sanoi mie-

lessään, että lahjoilla ei ole väliä, hän valehteli itselleen.

Hartaan olon kokeminenkaan ei onnistunut. Kyllä lahjat

olivat hänelle tärkeintä. Mauno koki ajatuksensa vääriksi

ja itsensä tuhmaksi lapseksi. Hän ei osannut ajatella niin

kuin kiltit lapset ajattelivat, ja siksi hän saisi pelkkiä kal-

sareita.

Mauno katsoi ikkunalaudalla olevaa Tuomaanristiä. Se

oli ristin muotoinen joulukoriste, josta lähti sellaisia veis-

tettyjä lastuja. Ehkä lastujen muodot auttaisivat häntä

kokemaan pyhyyttä. Mitään tunteita Maunon sisällä ei

kuitenkaan virinnyt. Mauno koetti laulella ”Koska meillä

on joulu, juhla armas lapsien”, mutta laulun ilo soti hänen

pahaa mieltään vastaan, eikä joulutunteita virinnyt.

Epätoivoiset yritykset kokea hartautta ja juhlallisuut-

ta jatkuivat koko päivän, mutta pelko ilman joululahjoja

jäämisestä oli päällimmäinen tunne Maunon mielessä.

Sitten tuli joulusauna, jonne Mauno meni isän kanssa.

Saunatonttu Topias oli jättänyt pukuhuoneeseen Maunol-

le ja isälle hajusaippuoita ja uudet pyyhkeet. Mauno sai
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Wars Trek -pyyhkeen. Kyllähän uusi hieno pyyhe lämmitti

mieltä, vaikkei se legopaketti ollutkaan.

Sitten saunottiin, ja kun isä meni peseytymään, Mauno

jäi yksin löylyhuoneen alapenkille. Joku omituinen pikku-

ukko kömpi lauteiden alta.

”Kukas sinä olet?” Mauno kysyi.

”Olen saunatonttu Topias”, pikku-ukko esittäytyi.

”Tänä vuonna taidatkin olla iso poika.”

”Miten niin?”

”Edellisinä vuosina olet koko ajan hötkynnyt saunasta

pois, ettei Joulupukki vaan vahingossa kulje talonne ohi”,

Topias sanoi, ”mutta tänä vuonna olet jaksanut keskittyä

saunomiseen.”

”Olen yrittänyt kokea joulun hengen”, Mauno sanoi.

”Mutta lahjat pyörivät silti mielessä?” Topias virnisti.

”Niin”, Mauno myönsi. ”Pelottaa, että meillä tarkkai-

levat tontut ovat huomanneet, että välitän pelkistä lah-

joista, ja Joulupukki tuo siksi pelkkiä kalsareita.”

”Rauhoitu”, Topias sanoi. ”Eivät tontut osaa lukea

ajatuksia. He näkevät vain käytöksen, ja tarkkailijatontut

ovat kertoneet, että olet käyttäytynyt mallikelpoisesti.”

Mauno koki olonsa suuresti huojentuneeksi. Hän sai
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kuin saikin ajatella mitä tahansa, kunhan käyttäytyi

kunnolla.

Illemmalla Joulupukki tuli ja jakoi lahjat. Mauno sai yh-

den ison paketin ja pari pientä. Mauno ajatteli, ettei isossa

paketissa ainakaan kalsareita voinut olla. Se oli kulmikas-

kin, ja vaatepaketeissa oli pyöreät kulmat.

Mauno ryhtyi aukomaan isoa pakettia, ja sieltä pal-

jastui Lego Wars Trek -komentoalus. Sen lisäksi Mau-

no sai lautapelin ja yhdet kalsarit. Paljon toiveita jäi

täyttymättä alkuperäiseltä listalta, eikä kaikkea saatu

edes Joulupukille lähetetyltä lyhennetyltä listalta. Mau-

no oli silti tyytyväinen. Komentoalus oli se, mitä hän oli

kaikkein kovimmin toivonut, ja sen hän oli saanut. Topiak-

sen kanssa juttelun takia Mauno ei edes potenut huonoa

omaatuntoa siitä, että hän oli hyvin iloinen komentoaluk-

sesta.

Myöhemmin illalla pelattiin Maunon uutta lautapeliä.

”Ää, nyt sä otit just sen laatan minkä minä olisin tar-

vinnut”, isosisko kommentoi pelissä Maunon laatanottoa.

”Mutta kosto elää. Kosto elää.”

Isä myhäili, ja Mauno oli tyytyväinen siirtoonsa.
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Koko perhe, isä, äiti, Mauno ja isosisko, osallistuivat

peliin. Normaalisti muilla perheenjäsenillä ei ollut aikaa

Maunolle, mutta näin jouluna muilla ei ollut töitä tai opin-

toja. Pelaaminen oli Maunosta tosi hauskaa, ja pelin aika-

na hänestä tuntui, että hän rakasti perhettään. Oli kaiken

lisäksi hyvin juhlallista istua koko perheen voimin yhtei-

seen pelisessioon keskittyneinä. Nyt Mauno oli löytänyt

joulun hengen.
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Valepukki

”Tänä jouluna liikkeellä on valepukkeja”, Petri sanoi pik-

kuveljelleen Valtterille jouluaattoiltapäivänä. ”Kannattaa

katsoa tarkkaan, että meille tuleva pukki on oikea joulu-

pukki eikä sellainen valepukki.”

Valtteri näytti säikähtäneeltä.

Petrillä ja Valtterilla oli sama äiti, mutta eri isät, ja

pojat asuivat äidin ja Valtterin isän kanssa. Joskus Pet-

ristä tuntui, että äiti tykkäsi Valtterista enemmän kuin

hänestä, ja hän purki pahaa oloaan aina syöttämällä Valt-

terille pajunköyttä.

Joulupukki kävi ja toi kummallekin pojalle paljon

lahjoja. He saivat uusia ja hienoja leluja. Isältään Pet-

ri sai tosi ison suklaajoulupukin. Petri ajatteli, että hän

syö muut joulusuklaat ensin, ja säästää isän suklaapu-

353



kin loppiaiseen. Petri laittoi suklaapukin kunniapaikalle

työpöydälleen.

Kun äidin ja Valtterin isän silmä vältti, Petri sanoi

Valtterille: ”Tuo pukki, joka kävi meillä, taisi olla sellainen

valepukki. Ja Valtteri olet varmaan ollut tosi tuhma, kun

valepukki tuo lahjoja pelkästään tuhmille lapsille.”

Valtteri näytti tyrmistyneeltä. ”Ei kai.”

”Kyllä, kyllä”, Petri intti. ”Se oli sellainen valepukki.”

Valtteri näytti miettiväiseltä. Petri hihitteli mie-

lessään, että menipä lankaan. Silloin Petrillä välähti. Jos

Valtterin saisi tekemään tuhmia asioita, äiti alkaisi koko

ajan moittimaan Valtteria.

”Kun valepukki kerran käy jossain, se käy siellä seu-

raavanakin vuonna”, Petri sanoikin. ”Nyt sun kannattaa

olla tosi tuhma, että saat ensi vuonna tosi paljon lahjoja.”

Valtteri näytti hämmentyneeltä, ja Petri poistui

omaan huoneeseensa.

Seuraavan päivän iltapäivällä Petri huomasi, että hänen

suklaapukkinsa kääre oli avattu, ja sen hattuosa oli syöty.

Reikä ammotti siinä paljastaen onton sisuksen. Petri pet-

tyi. Hän arvosti kovasti isältä saamiaan lahjoja, kun hän
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ei muuten ollut paljoa isän kanssa tekemisissä, ja nyt lahja

oli pilalla.

”Äiti, äiti!” Petri juoksi keittiöön. ”Valtteri on syönyt

isän antamaa suklaapukkia.”

Valtteri kutsuttiin keittiöön.

”Oletko syönyt Petrin suklaapukkia?” äiti kysyi.

Valtteri näytti päättäväiseltä. ”En.”

”Sitä kuitenkin on syöty”, äiti sanoi. ”Eikä se kukaan

muukaan kuin sinä voi olla.”

”Pitää olla tuhma, että saa paljon lahjoja”, Valtteri

sanoi.

”Kiltit lapsethan saa lahjoja”, äiti sanoi.

”Valepukki antaa lahjoja tuhmille lapsille”, Valtteri

vakuutti.

”Mistäs sinä tuollaista olet kuullut?” äiti ihmetteli.

”Olet siis ollut syönyt Petrin suklaapukkia, että valepukki

toisi lahjoja.”

”Petri sanoi että pitää olla tuhma”, Valtteri sanoi.

”Vaikka ei se sitä suklaapukkia käskeny syömään.”

Petrillä nousi pala kurkkuun. Hän varmasti saisi isot

haukut.

”Tuo on niitä Petrin höpöjuttuja”, äiti sanoi. ”Kulta
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pieni, ei mitään valepukkia ole olemassakaan. Joulupukki

tuo lahjoja kilteille lapsille.”

Petrille äiti sanoi vain: ”Sinä sait ihan ansiosi mu-

kaan.”

356



Korvatunturin

johtoryhmässä

Takassa paloi tuli. Huoneen seinät oli tehty sellaisis-

ta pyöreistä hirsistä, ja huoneen keskellä oleva pöytä

oli tehty yhdestä jättimäisestä pahkasta. ”Me annetaan

niille karkkeja”, Tonttu Touhukas julisti. ”Ja karkit on

epäterveellisiä. Me tuhotaan niiden hampaat.”

Oli Korvatunturin johtoryhmän kokous. Joulupukki oli

kutsunut luottotonttunsa koolle suunnittelemaan seuraava

joulua.

”Ja entä lelut sitten?” Tonttu Touhukas jatkoi. ”Lap-

set oppii, että elämä on hauskaa, vaikka oikeasti heidän

pitäisi oppia tekemään työtä.”

”Tuossa on perää”, Joulupukki sanoi arastellen.
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”Joulua pitää uudistaa”, Tonttu Touhukas jatkoi. ”Lo-

petetaan karkkien ja lelujen antaminen. Annetaan lapsille

hammasharjoja, niin heidän hampaansa pysyvät terveinä,

sekä koulussa opetettujen asioiden kertaustehtäväkirjoja.

Ne ovat kehittäviä. Ja karkkien tilalta annetaan porkka-

noita.”

”Mutta joulun on tarkoitus olla ilon juhla”, Tonttu

Tolkkunen sanoi. ”Joulu on nimenomaan sellainen valo-

pilkku arjen keskellä, ja noilla opeilla joulusta tulee osa

arkea.”

Esitettiin paljon puheenvuoroja Tonttu Touhukkaan

ehdotuksen puolesta ja sitä vastaan. Lopulta Joulupukki

päätti, että kokeillaan yksi joulu Touhukkaan ehdotuksen

mukaisesti.

Niinpä Korvatunturin kirjapainossa alettiin painaa

koulun oppien kertaustehtäväkirjoja. Pajassa tehtiin

lelujen sijaan hammasharjoja, ja pajan pihalla tontut

kasvattivat porkkanoita.

Oli jouluaatto. Mira ja Mari odottivat Joulupukkia. Mira

oli toivonut muoviponia, jonka harjaa pystyi kampaamaan

ja Mari prinsessamekkoa. Sitten oveen kolkutettiin.
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Kun tytöt olivat saaneet pakettinsa, Mira ihmetteli,

kun yksikään paketti ei näyttänyt muoviponipaketilta, ja

Mari ihmetteli, kun yksikään paketti ei näyttänyt prin-

sessamekkopaketilta. Tytöt kuitenkin avasivat pakettinsa.

Sieltä paljastui kummallekin hammasharjat ja porkkanoi-

ta. He saivat lisäksi ympäristöopin kertaustehtäväkirjat,

Mira ensimmäisen luokan ja Mari toisen.

”Mitäs me nyt joulupyhät syödään, kun ei saatu

suklaata?” Mira ihmetteli.

”Kai meidän pitää syödä porkkanoita”, Mari sanoi.

”Yök!” Mira vastasi. ”Ja mitä minä luen illalla, kun

en saanut uusinta Henry Botter -kirjaa?”

Mari sanoi: ”Sun kai pitää tehdä ympäristöopin

tehtäviä.”

Paketista tippui vielä tietokoneohjelman latauslipuke.

Tytöt menivät koneelle ja latasivat ohjelman. Se paljas-

tui matematiikan laskujen harjoitusohjelmaksi. Se esit-

ti yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja, ja jos lapsi

vastasi oikein, silmälasipäinen kirjatoukka näytti peukkua

ylöspäin. Aika samanlainen ohjelma kuin ne, joita tytöt

joutuivat käyttämään koulussa.

Mira ja Mari olivat kumpikin pettyneitä lahjoihin,
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mutta koska he olivat niin kilttejä, he koettivat näyttää

iloisilta ja tyytyväisiltä.

Joulu oli mennyt, ja Korvatunturin johtoryhmässä alettiin

suunnittelemaan seuraavaa joulua.

”Tarkkailijatontut ovat kertoneet, että lapset olivat

pettyneitä viime jouluun”, tarkkailijatonttujen johtaja

Tonttu Tarkkaavainen sanoi. ”He olivat odottaneet lelu-

ja ja karkkeja niin kovasti.”

”Jatketaan pari joulua samalla linjalla, niin lapset tot-

tuvat”, Tonttu Touhukas huusi.

Tarkkaavainen jatkoi: ”Yhdessä talossa lapset lauloivat

jopa Paska meillä on joulu, juhla armas lapsien.”

”Jos he kiroilevat, he eivät saa ensi vuonna mitään”,

Touhukas sanoi happamana. ”Kilteille lapsille voimme al-

kaa antamaan viuluja niin, että he alkavat käymään viu-

lutunneilla ja käyttävät kaikki illat soittoläksyjen opette-

luun.”

”Ei tällainen peli vetele”, Joulupukki sanoi. ”Kyllä las-

ten täytyy olla jouluna riemuissaan.”

Tonttu Tolkkunen löi pussin pöytään. ”Olen kehitellyt

tällaisia. Aakkosten mallisia suklaita. Kun lapset ottaes-
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saan suklaan pussista arvuuttelevat, että mikä kirjain se

on, niin he oppivat lukemaan ikään kuin itsestään.”

”Suklaa tuhoaa lasten hampaat!” Tonttu Touhukas

huusi.

”Ei se kenenkään hampaita tuhoa, jos kerran vuodessa

herkuttelee”, Tolkkunen sanoi.

”Tolkkusen ehdotuksessa on ideaa”, Joulupukki sanoi

arastellen.

Tolkkunen jatkoi: ”Ihan tavalliset leikit ovat ke-

hittäviä, Rakennussarjat opettavat rakentelemaan, ja

väriliidut kehittävät luovuutta. Roolileikit opettavat lap-

set eläytymään muiden asemaan, ja nukkeleikit kehittävät

empatiaa. Kaikkein parhaiten edesautamme lasten kehi-

tystä antamalla heille ihan tavallisia leluja.”

”Mutta koulun oppien kertaustehtäväkirjat. . . ” Tont-

tu Touhukas yritti vielä.

”Tolkkusen ehdotuksissa yhdistyy kehittävyys ja haus-

kanpito”, Joulupukki sanoi. ”Meidän täytyy tutkia, mitkä

ihan tavallisista leluista ovat kasvattavia ja antaa niitä.”

Seurasi taas pitkä keskustelu. Lopulta päätettiin seu-

rata Tolkkusen ehdotusta, mutta tultiin siihen tulokseen,

että kaikkien lahjojen ei tarvitse olla kasvattavia, vaan
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niiden lisäksi voidaan antaa myös lahjoja, jotka ovat

pelkästään hauskoja.

Niinpä Korvatunturin pajalla palattiin normaaliin

päiväjärjestykseen. Seuraava joulu oli taas ihan tavallinen

joulu, ja kaikki olivat silloin riemuissaan, Mira ja Mari-

kin. Ainoa poikkeus oli Tonttu Touhukas. Hän oli nyrpeä,

koska hän ei ollut saanut tahtoaan läpi.
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