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Kultakuoriainen si irtyy tämän numeron
myötä uuteen aikaan. Lehteä tähän asti
päätoimittanut Tuomas Saloranta si irtyy
uusien projektien pari in ja Kultakuoriais-
ta alkavat tehdä vierai levat päätoimitta-
jat. Minä sain kunnian ol la ensimmäinen
vierai leva päätoimittaja. Ensiksi haluan
esittää Tuomaksel le ki itokset hänen te-
kemästään työstä, joka ansiosta Kulta-
kuoriainen on lunastanut paikkansa
suomalaisten spefi-lehtien joukossa. Ku-
ten jo aiemmin on kerrottu, kaksi seuraa-
vaa numeroa tulevat sisältämään
URS-kirjoituski lpai lussa menestyneitä
novel leja. Ni iden jälkeen i lmestyvien leh-
tien teemat julkistetaan myöhemmin.
Tekstejä kannattaa edel leen tarjota roh-
keasti , URS etsi i koko ajan uusia kykyjä.

Tämän numeron teema saattaa aluksi
vaikuttaa oudolta spekulati ivista fiktiota
julkaiseval le lehdel le, mutta spekulati ivi -
sel la fiktiol la ja dekkarei l la on pitkä yh-
teinen historia. Edgar Al lan Poen novel l i
Rue Morguen murhat ja Sherlock Holmes
-tarina Baskervi l len koira l i ikkuivat jo
spefin rajoi l la , vaikkei ni i tä varsinaiseksi
spefiksi voikaan laskea. Varhaisin varsi-
nainen spefidekkaristi l ienee Sheridan Le
Fanu, jonka vuonna 1872 julkaistussa no-
vel l ikokoelmassa In a Glass Darkly seik-
kai lee okkulttinen etsivä tohtori Martin
Hessel ius.

Dekkarien ja spekulati ivisen fiktion yh-
distelmiä on tehty Le Fanun jälkeen ties
kuinka pal jon. Spefidekkareista tunne-
tuin on tietysti Salaiset kansiot el i
X-Fi les. Sel ittämättömiä rikoksia tutkiva
parival jakko Fox Mulder ja Dana Scul ly
on varmasti tuttu jokaisel le 1990-luvul la
televisiota katsoneel le. Scifidekkareita
ovat kirjoittaneet esimerkiksi Isaac Asi-
mov ja Phi l ip K. Dick ja rikoksia ratkovas-
ta velhosta Harry Dresdenistä kertovia
kirjoja on julkaistu jo yl i kymmenen. Eikä
pidä tietenkään unohtaa Ankh-Morporkin
kaupunginvartioston komentajaa Sir

Samuel Vimesia, joka jahtaa Kiekkomaa-
i lman rikol l isia . Murhia ja muita rikoksia
tapahtuu myös kuvitteel l isissa maai l -
moissa ja jonkun on ne ratkaistava.

Tämän dekkarinumeron aloittaa Hannu
Väisäsen novel l i ”Anna”, jossa murha-
mysteeriä yritetään ratkaista valokuvien
avul la. Mixu Laurosen ”Löylyn lyömä”
esittelee Kontiainen-nimisen sokean
shamaanin, joka tutki i rikoksia rauta-ajan
Suomessa ja Esko Suorannan novel l issa
”Eroti ikkaravintolalähtöisen tutkinnan
alkeet” l i ikutaan lähitulevaisuuden Suo-
messa. URS-kirjoituski lpai lussa menes-
tyneen Shimo Sunti lan raapale ”Hiukkas-
etsivä” puolestaan vie luki jan kvantti -
maai lmaan. Jaakko Ension ”Mikko Jarmo
ja salaperäisen Varjon tapaus” heittää
”Phoboksen si irtokunnan tapaus”
-novel l ista tutun etsivän salaperäisen
Fabergen munan jäl j i l le.

Kirsi Sinisammaleen ”Nereus” kulkee
Asimovin jalanjäl j issä ja Jyrki Pitkän
novel l issa ”Parasi ittäjän arvoitus”
okkulttinen etsivä I lmari Rautapää koh-
taa murhaajan toisesta maai lmasta. Stig-
Peter Lundin tarina ”Sodoman lesket”
esittelee aikuisvi ihdekauppias Evert
Rutasen, jonka seikkai lusta kuul laan var-
maan jatkossakin. T. A. Kosken novel l issa
”Kuolema matkaa Marsi in” intohimo joh-
taa rikokseen avaruuslennol la. Lehden
päättää Karol i ina Kaajärven Lovecrafti -
aanista mytologiaa hyödyntävä Sherlock
Holmes -tarina ”Dartmoorin kauhu”.

Luvassa on si is tuhti ja monipuol inen lu-
kupaketti , josta löytyy mielenki intoista
luettavaa moneen makuun.

Jussi Katajala, päätoimittaja

Pääkirjoitus
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Anna-1. jpg Anna juoksee hiekkarannal-
la poispäin kamerasta kohti merta.

"Kuvat tul i sähköpostissa. Viestissä ei ol-
lut mitään muuta kuin kuvia l i i tteinä ja
viestin otsikkona ol i Anna."

" Jos se on naisen nimi . "

"Ni in voi kuvitel la . "

Anna-2. jpg Anna on lähempänä. Hän on
sivuttain, mutta on kääntänyt päätään ja
katsoo suoraan kameraan ja hymyi lee. "

"Se tietää, että sitä kuvataan."

"Varmasti , kun katsoo suoraan kame-
raan."

"Hymystä päätel len si l lä ei ole mitään
kuvaamista vastaan."

Anna-3. jpg Anna kävelee rannal la ka-
merasta poispäin kohti merta.

"Kuvista on poistettu kaikki metadata. "

Anna-4.jpg Annan kädet ovat ylhääl lä ja
hän katsoo vasemmal le, mutta kuva on
rajattu ni in, että si i tä ei näy, mitä hän
katsoo. Meri on taustal la .

"Kuvat on lähetetty anonyymin postitus-
palvel imen kautta eikä lähettäjästä ole
tietoa. "

Anna-5. jpg Anna on nel inkontin hiekal la
ja lat haral laan. Hänet on kuvattu edestä
päin ja hän katsoo kameraan.

"Tuo kun ol isi kuvattu takaa päin. "

Joku hörähtää.

Anna-6.jpg Anna seisoo. Hän katsoo
kameraa ja osoittaa oikeal la kädel lään
taaksepäin. Siel lä ei näy mitään, mitä
Anna voisi odottaa. Horisontissa näkyy
vuoria.

"Mitä se osottaa?"

"Vuoria kai . Ei siel lä ole mitään muuta. "

Anna-7. jpg Anna katsoo kameraa ja
hymyi lee. Hänen kätensä ovat ristissä
rintojen suojana.

"Yrittääkö se näyttää ujolta?"

Anna-8.jpg Anna pitää käsiään yhdessä
päänsä yläpuolel la ja katsoo kameraan.
Meri on taustal la .

"Onko tuo merkki antautumisesta?"

Anna
Hannu Väisänen
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"Tuskin, sen kädet on yhdessä."

Anna-9.jpg Anna istuu rannal la ja nojaa
toiseen käteensä. Kuvaaja on ol lut ku-
martuneena Annan yläpuolel le. Anna
katsoo kameraa. Annan vasemmal la
puolel la on hiekkaan pi irretty sydän, jon-
ka sisään on kirjoitettu LOVE YOU.

"Onko kuvaaja poikaystävä?

Anna-10.jpg Anna seisoo rantahiekal la
kivien keskel lä ja katsoo kameraan.
Taustal la ei ole meri , vaan maa. Kuvaaja
on si is ol lut Annan ja meren väl issä. An-
nan vasemman jalan takana on puol irei-
teen yltävä torni , joka on tehty toistensa
pääl le asetetuista kivistä.

"Se ei enää hymyi le. "

"Ei se näytä pelokkaaltakaan."

Anna-11.jpg Rantahiekal la on mustista
kivistä tehtyjä ympyröitä ja Anna on si-
simmäisessä ympyrässä. Vasemman ja-
lan takana on pieni kivitorni . Anna on
samassa paikassa kuin edel l isessä ku-
vassa, mutta kuva on otettu kauempaa.
Hän katsoo oikeal le kameran ohi . Hänen
oikea kätensä on suorana lantiota vasten
ja vasen koukussa rinnal la .

"Kivikehän täytyy ol la keinotekoinen."

"Se on ni in suuritöinen, että sitä ei ole
voitu tehdä vain kuvien ottamista var-
ten."

" Jos se ol isi tehty äskettäin, kivien ympä-
ri l lä täytyisi ol la ja lanjälkiä. Nyt ni itä ei
ole. "

"Osa kivistä on jo hautautunut melkein
kokonaan hiekkaan."

Anna-12.jpg Anna seisoo sisimmässä
ympyrässä ja katsoo. Hän on pannut
hiekkaa rintojensa yläpuolel le ja sitä va-
luu si i tä alas. Hänen jalkansa ovat haral-
laan. Kivitorni on hänen jalkojensa
väl issä ja ulottuu melkein hänen haaroi-
hinsa. Annan kädet ovat ylhääl lä koukus-
sa pään molemmin puol in. Sormet ovat
haral laan ikään kuin hän ol isi juuri avan-
nut nyrkkinsä ja pudottanut ni istä hiek-
kaa.

" Jos tuo ei ole fal lossymbol i , ni in sitten
en tiedä, mikä on."

Anna-13.jpg Anna on kyykyssä kivitor-
nin takana ja katsoo oikeal le. Hänen kä-
tensä koskettavat kivitornin toiseksi
al immaista kiveä. Hänen jalkansa ovat
haral laan ja kivitorni on ni iden väl issä.
Kivitorni ulottuu hänen kyynärvarsiensa
puol iväl i in.

"Aika iso. "

Anna-14.jpg Anna juoksee rannal la ka-
merasta poispäin.

"Yrittääkö se karkuun?"

"Ovatko kuvat järjestyksessä?"

"Ne ovat si inä järjestyksessä kuin ne ol i -
vat sähköpostissa. "

Anna-15.jpg Sama tausta kuin edel l i -
sessä kuvassa. Anna kävelee kohti ka-
meraa. Kuva on otettu lähempää kuin
edel l inen kuva. Anna katsoo kameraan
pää kal lel laan.

"Se tulee takas. "

"Kuunteleeko, se mitä kuvaaja sanoo?"

Anna-16.jpg Sama tausta kuin edel l i -
sessä kuvassa, otettu hieman eri paikas-
sa. Anna seisoo jalat haral laan. Paino on
vasemmal la ja la l la ja vartalo on vinossa.
Anna katsoo kameraan.

"Rantaa ei ole tunnistettu. "

Anna-17.jpg Anna katsoo kameraan.
Vasen jalka on vähän koukussa ja oikea
suorana sivul la .

"Ketään nuorta naista ei ole i lmoitettu
kadonneeksi . "

"Ainkaan vielä. "

Anna-18.jpg Sama paikka kuin edel l i -
sessä kuvassa. Anna seisoo. Oikea käsi
on ylhääl lä pikkusormi ja etusormi pys-
tyssä ja muut vähän koukussa. Anna
katsoo alas ja lkoihinsa. Siel lä ei ole
muuta kuin hiekkaa. Kuva on otettu kau-
empaa kuin edel l inen kuva.

"Onko tuo joku noitamerkki?"
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Anna-19.jpg Anna on nel inkontin hie-
kal la . Vasen jalka on koukussa ja oikea
suorana taaksepäin. Selässä ja takapuo-
lessa on hiekkaa.

"Ei näytä si l tä, että se ryömisi karkuun."

Anna-20.jpg Anna on nel inkontin hie-
kal la ja pyl l istää kameral le. Takapuoleen
ja alaselkään on tarttunut hiekkaa.

"No nyt meni pornon puolel le. "

Kukaan ei naura.

Anna-21.jpg Mies makaa seläl lään hie-
kal la ja lat yhdessä ja kädet kylkiä vas-
ten. Hänen si lmäluomensa on painettu
ki inni . Hän on täysissä pukeissa. Hän
näyttäisi nukkuvan, el lei hän ol isi on yl-
täpäätä veressä. Veri on tul lut kurkusta,
joka on vi i l letty auki . Pää on käännetty
taaksepäin ni in, että haava ammottaa
suoraan kohti kameraa. Hiekka hänen
ympäri ltään on haravoitu si leäksi . Hänen
oikeal la puolel laan on sama hiekkaan

pi irretty sydän kuin yhdeksännessä ku-
vassa. Sydämen sisään on kirjoitettu LO-
VE YOU. Vasemmal la puolel la on rikottu
kamera.

"Onko tuol la kameral la otettu kuvat nai-
sesta?"

"Näyttää ammatti la isen kameralta. "

"Se tapetti in varmaan tuossa. Jä l jet on
haravoitu. "

"Teki jän on täytynyt saada valtavasti ve-
riroiskeita pääl leen."

"Nainenko sen tappoi?"

"Luultavasti . "

"Miksi?"

"Mistä sen tietää. "

" Jos mies yritti jotain?"

"Kysytään naiselta. "

"Mutta ennen sitä meidän pitää löytää
se."



Dekkarinumero

7

Jalkani ol ivat mudassa ja vaatteeni läpi-
märät, kun löysin polun. Tunnustel in
maata sauval lani . Se ol i kovaksi pol jettu
ja pal jas kasvi l l isuudesta. Tätä jotosta
käytetti in usein.

"Asutusta on ihan lähel lä" , sanoin Varik-
sel le, joka lensi vierel läni . " Jo ol i a ikakin" ,
se rääkäisi . Varis vihasi matkustamista,
mutta minä en ol lut onnistunut juurtu-
maan mihinkään. Osani ol i kulkea pai-
kasta toiseen.

Seurasin polkua huolel l isesti ja kuuloste-
l in i lmaa. Veden ropina peitti mahdol l iset
äänet tehokkaasti , samoin tuoksut. Ol i
vain kul jettava polkua pitkin ja toivotta-
va, että meni oikeaan suuntaan. Kontti
selässäni ol i kevyt, mutta sen pääl le ase-
tettu huopa ol i l ikomärkä ja painoi . En ol-
lut syönyt koko päivänä mitään, ja
kaipasin lepoa.

Samassa kuul in koiran haukuntaa. Varis
otti korkeutta ja lepatti paikal laan.

"Koira ja metsästäjä" , se sanoi . "Tulossa
tänne päin. " Pysähdyin.

Seisoin keskel lä polkua sauvaani noja-
ten, kun metsästäjä lähestyi . Koira muri-
si .

"Shh. Shh. Se on vain mies", sanoi syvä
miehenääni . Kumarsin.

"Hyvää päivää."

"Päivää, vieras" , ääni sanoi ja hi l jeni sit-
ten. En ihmetel lyt, si l lä mahdoin ol la
kummal l inen näky. Si itä huol imatta sei-
soin hievahtamatta ja pidin kasvoni
metsästäjään päin.

"Si lmäsi . . . " hän sai sanottua.

"Anteeksi , ne pelottavat aina", sanoin.
"Olen Kontiainen", jatkoin ja ojensin kä-
teni . Mies tarttui si ihen luja l la puristuk-
sel la .

"Usma", hän sitten tokaisi . "Nimeni on
Usma."

"Sopiva nimi metsänkävi jä l le" , hymyi l in.
Kuuntel in hänen hengitystään. Hyväkun-
toinen, i lmeisesti nuori . Minua pidempi .
Yskäisin.

"Olen menossa kylään", Usma sanoi vi i -
pymättä. "Li i tytkö seuraan?"

Nyökkäsin. Usma epäröi hetken. Minun
ol i pakko avata suuni : "Mene vain edel lä,
pysyn kyl lä perässä. " Peräkanaa käve-
l imme ihmisten pari in.

Löylyn lyömä
Mixu Lauronen
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Saapumisemme kylään sai aikaan mel-
koisen reaktion. Kaikkialta juoksi ihmisiä
tui jottamaan mutaista tul i jaa, jol la ol i
kummal l iset si lmät. Aikuiset pysyivät
kauempana, lapset tunkivat lähemmäs.
Jostain syystä lapset voittivat aina pel-
konsa aikuisia nopeammin. Hymyi l in ja
elehdin, ettei minul la ole mitään annet-
tavaa. Lopulta lapset vetäytyivät kauem-
mas.

"Tervetuloa Jokikotoon", sanoi joku syväl-
lä, rintaval la äänel lä. "Tämä paikka on si-
nunkin kotisi . " Äänessä tuntui l ievää
sääl iä . "Minä olen Mielo, kyläpääl l ikkö."

"Ki itos, ki i tos" , nyökkäsin. "Olen Kontiai -
nen. Voisin vi ipyä tääl lä muutaman päi-
vän, jos se vain suinkin sopi i . "

"Mikäs si inä" , Mielo vastasi . "Mei l lä on
ahdasta, mutta saunassa on ti laa. Sau-
nakestimme on karkutei l lä" , Mielo jatkoi
vi i taten saunassa asuvaan ja si i tä huo-
lehtivaan mieheen.

"Karkutei l lä?" sanoin puol ivahingossa.

"Hän katosi vi isi päivää sitten", pääl l ikkö
jatkoi . "Liekö mennyt naapurikylän nais-
ten matkaan."

"Ei ! " huusi ääni , joka kuulosti nuorelta
naiselta. Kuul in askeleita ja nenääni tul-
vahti saippuan ja hajusteiden tuoksu,
makea mutta hento. Tul i ja seisahtui Mie-
lon eteen. "Otava ei jättäisi minua."

Hetken aikaa ol i a ivan hi l ja ista. Ni iskai-
sin. Joku tarttui kyynärvarteeni . "Sauna
on tääl läpäin. "

Minut opastetti in saunaan, joka ol i ra-
kennettu kylän laitami l le pieneen mäen-
nyppylään. Se ol i katettu nahoi l la , ja ol i
syvyydeltään sel la inen, että juuri ja juuri
yletyin kattoon.

"Voinko lämmittää tämän?" kysyin saat-
taja ltani , joka ei ol lut sanonut sanaakaan
koko matkal la.

"Voi toki" , hän vastasi . "Mutta me tulem-
me myös. Ensin voit toki kuivatel la vaat-
teitasi ja itseäsi . Tähän aikaan vuodesta
vi lustuu helposti . "

Nyökkäsin. Kuul in, miten askeleet tömis-
tel ivät pois. Varis lensi sisään.

Yritin saada tulen syttymään. Se ei ol lut
helppoa sateessa, mutta lopulta onnis-
tuin. Tul i rätisi i loisesti kun ri isuin vaat-
teeni ja asetin ne kuivumaan lautei l le.
Sade ropisi yhä yltyväl lä voimal la, ja
tunsin savun hajua. Se pysyisi tässä
säässä matalal la .

Miel lyttävä lämpö levisi kiukaan eteen, ja
hieroin käsiäni yhteen saadakseni ve-
renkierron toimimaan. Istuin maalattia l la
ja lat ristissä ja mietin.

"Saunakesti on kuulemma kadonnut" ,
sanoin Variksel le. "Vi isi päivää sitten."

"Mennyt jonkun naisen matkaan", Varis
totesi epäröimättä. "Vanha tuttu tarina. "

Ol in hetken hi l jaa ja ravistin päätäni
saadakseni enimmät vedet pois hiuksis-
ta.

"En ol isi ni in varma", vastasin Variksel le.
"Hänel lä taitaa ol la tyttöystävä ihan
tääl lä" , sanoin ja kerroin Variksel le, mi-
ten nuorelta kuulostava nainen ol i ol lut
eri mieltä asiasta. Varis hyppi edestakai-
sin lauteel la ja raakkui hi l jaa: "Hyvä
huomio, hyvä huomio."

"Luulenpa, että meitä tarvitaan taas",
sanoin ja l isäsin puita kiukaaseen. "Ota-
van on löydyttävä."

"Vai Otavan?" Varis sanoi . "Nyt mei l lä on
ainakin nimi . "

Tutkin saunan huolel l isesti . Vesi ol i val-
mi iksi kannettu sisään. Otavan tavarat
löytyivät ovensuusta pienestä lukitse-
mattomasta arkusta. Ni itä ei ol lut pal jon,
vain muutama vaatekerta ja tuohivirsut.
Sul j in arkun ja istahdin al immal le lau-
teel le. Otavan ulkovaatteet puuttuivat,
samoin puukko. Ehkä hän ol i kuin ol ikin
lähtenyt omasta halustaan. Miksi minul la
sitten ol i tunne, ettei kaikki ol lut hyvin?

Alkoi jo hiostaa, ja i lma ol i kuiva. Hörp-
päsin vettä tynnyristä kupi l la , jonka ol in
löytänyt lauteiden alta. Sade ol i lakan-
nut. Saunan seinät tuntuivat lämpimi ltä.
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Peitin katon osittain nahoi l la . Savu pääsi
yhä ulos.

Jotain tuntui puuttuvan, jotain oleel l ista.
Hieroin partaani . Vi isi päivää. Si inä ajas-
sa ehti i jo kauas. Eikä tämä ol lut minun
asiani . Puutuin yleensä pulmi in enem-
män kuin minun kuului . Pulmien ratkomi-
nen ol i se, missä minä ol in hyvä.

Joskus minulta jopa pyydetti in apua. Mai-
neeni kulki si l loin täl löin edel läni .

Ihmiset tul isivat pian, nyt ol i syytä kes-
kittyä lämmittämiseen. Tämä sauna tun-
tui olevan vaikea lämmitettävä. Se tul i
lämpimäksi , muttei mi l lään kuumaksi .
Kiuas sai taas uuden annoksen puuta ja
minä hikoi l in sen edessä toivoen, että ti -
lanne kohenisi .

Samassa saunaan tul i ihmisiä. Puheen-
sorinan perusteel la heitä ol i kahdeksan,
ja kaikki miehiä. Ki iruhdin nostamaan
vaatteeni pois lautei lta ja kumarsin oven
suuntaan. Joukkio pisti loput nahat pai-
koi l leen ja istahti lautei l le. Asetin vaat-
teeni arkkuun Otavan tavaroiden pääl le
ja sul j in sen. Nyt ne eivät kastuisi .

"Tule sinäkin" , sanoi joku. Tein työtä käs-
kettyä. Varis ei ol lut ehtinyt ulos, se kyh-
jötti lauteiden al la. Se ei ol lut koskaan
ol lut saunassa. Tästä tul isi mielenki in-
toista.

"Kuul in, että olet kaukaa", kuului hieman
nenään puhuva ääni .

"Voihan sen ni inkin sanoa", vastasin. "En
ole kotoisin oikeastaan mistään."

"Sinä kuulemma autat pulmissa", sanoi
toinen, edel l istä matalampi ääni . "Varsin-
kin isoissa" .

"Si inä olette oikeassa", totesin rohkeasti .
" Joskus tuntuu, että ne oikein seuraavat
minua. Tai minä ni itä. "

Saunan täytti naurunremakka. Tunsin it-
seni tervetul leeksi . Se helpotti asioita.
Päätinkin jatkaa rohkeasti : "Kertokaa mi-
nul le Otavasta. " Naurunremakka tyreh-
tyi .

"Epäi letkö vi lunkipel iä?" nenä-ääni sanoi .

"Onko Otava pulassa?"

"Sitä en osaa sanoa", vastasin. "Mutta
uskon, ettei häntä viety väkisin. Si i tä ol i -
si jäänyt jä lkiä. "

"Aha", sanoi nenä-ääni . "Sitä en usko-
nutkaan. Otava ol i kaikkien kaveri . H ie-
man yksinkertainen, mutta
rakastettaval la taval la . "

"Yksinkertainen?" minä keskeytin.

"Ni in, jä lkeenjäänyt. Kaksikymmentävi isi
vuotta vanha, ja käyttäytyi kuin kym-
menvuotias. Hyvä saunakesti tosin. "

"Mutta ei hänestä metsästäjäksi ol lut,
ei" , puuttui puheeseen kolmas ääni , joka
ol i möreä ja hieman rahiseva. "Pari ker-
taa me yritimme hänen kanssaan, mutta
hän pelkäsi l i ikaa. "

"Pelkäsi?" kysäisin. Miehet ol ivat hetken
hi l jaa. Sitten nenä-ääni jatkoi : " Jänisten
irrottaminen ansasta vielä onnistui , mut-
ta kerran erehdyimme viemään hänet
karhumetsäl le. "

"Mitä tapahtui?" kysyin ki innostuneena.
Tunsin kipristelyä vatsassani . Se ol i
yleensä merkki si i tä, että ol in jä l j i l lä .

"Löysimme karhun pesän, mutta otso
heräsi kesken kaiken. Peräännyimme
kaikki Otavaa lukuun ottamatta. Hän piti
keihäänsä tanassa ja tui jotti karhua suo-
raan si lmi in. Luul imme, että hänen lop-
punsa tulee. Ol in jo rientämässä avuksi ,
kun karhu tuhahti ja pakeni metsään."

Kuuntel in tarinaa miettel iäänä. Otava ol i
si is tavannut karhun si lmästä si lmään ja
selvinnyt vahingoittamatta ja vahingoit-
tumatta. Ni in ei tapahtunut kovin usein.

"Veimme Otavan pois ja jatkoimme kar-
hun perässä", nenä-ääni jatkoi . "Saimme
sen ki inni ja tapoimme. Otava itki , kun
toimme sen ruhon kylään."

"Hän ol i a ina hyvin herkkä", puuttui ma-
talaääninen mies puheeseen. "Tai si is on.
Otava on herkkä." Syntyi syvä hi l ja isuus.

Saunan jälkeen minut käsketti in mukaan,
jotta naiset pääsisivät rauhassa sauno-
maan. Varis lennähti ulos heti , kun nah-
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koja raotetti in. Se ol i murjottanut koko
saunomisen ajan. Nyt se lekuttel i ylä-
puolel lani ja val itti . Yritin ol la huomioi-
matta sitä, etteivät miehet ympäri l läni
ol isi a lkaneet epäi l lä .

"Varis saunassa! " sanoi matalaääninen
mies. "Kummal l inen enne." En vaivautu-
nut vastaamaan.

Miehet veivät minut isoon tupaan, ja kä-
teeni annetti in puukuppi täynnä sahtia.

"Se on itse tehtyä, rohkeasti vaan", mie-
het usuttivat. Lopulta maistoin juomaa.
Se ol i miel lyttävän makuista, kataja tul i
hyvin esi l le. Otin l isää, ja taas. Ol in pie-
nessä hiprakassa. Muutkin alkoivat sel-
västikin juopua. Joku alkoi laulaa, ja
muut yhtyivät kuoroon. En tuntenut lau-
lua, joten pysyin hi l jaa. Varis ol i lentänyt
pihal le.

Laulu kertoi miehestä, joka päätti näyt-
tää rakastettunsa isäl le olevansa mies,
ja lähti yksinään karhujahti in pelkän puu-
kon kanssa. Karhu kuitenkin murskasi
hänen kätensä, ja mies pääsi pakene-
maan vain vaivoin. Si l lä väl in tytön isä
ol i antanut tämän vaimoksi toisel le mie-
hel le.

"Eikö tei l lä ole mitään hi lpeämpää?"
huusin ja maistoin l isää sahtia.

"Tämähän on hi lpeä tarina", joku sanoi ja
kaikki remahtivat nauruun. Yritin nauraa
mukana.

Naiset tul ivat saunasta, joten ki itin mu-
kavasta i l lasta ja vetäydyin yöpuul le.
Sauna ol i vielä melko kuuma, mutta kos-
teus ol i jo haihtunut. Kaivoin tavaroistani
esi in rumpuni ja asetuin makaamaan
lautei l le. Sul j in si lmäni ja aloitin hitaan
rummutuksen. Varis istahti viereeni . Sen
tehtävänä ol i suojel la ruumistani , kun
ol in langenneena loveen. Tasainen rum-
mutus upposi mieleeni ja sai oloni ke-
vyeksi . Si lmäni mul jahtivat väärin päin.
Lopulta henkeni erosi ruumi istani ja
nousi saunan kattoon.

Varis hehkui kuin taottava rauta, ja kaik-
ki muu ol i tummaa, kylmää ja väritöntä.

Saunassa ei ol lut ketään muuta. Tonttu
puuttui . Hämmentyneenä kiersin kiukaan
taakse toivoen, että se ol i peittänyt sau-
nanhaltian näkyvistä. Ei siel läkään. I l -
mankos saunaa ol i ol lut vaikeaa
lämmittää. Palasin takaisin ja avasin si l -
mäni .

"Varis, Otava ei ole ainoa, joka on hu-
kassa", sanoin.

"Tiedän", Varis tokaisi . "Huomasin sen
heti . Ol isit kysynyt" , se jatkoi ja raakkui
i lkikurisesti . Naputtel in sormiani lautee-
seen. "Onko jotain muuta, mitä minun
pitäisi tietää?" kysyin ärtyneenä. Joskus
Varis sai minut melkein pois tolaltani .
Toistaiseksi ol in kuitenkin onnistunut säi-
lyttämään malttini .

"Ei , en usko että on", Varis vastasi mel-
kein l i ian nopeasti .

"Oletko varma?" kovistel in l intua.

"Aivan varma", Varis sanoi . Täl lä kertaa
uskoin sitä. En voinut tehdä enempää
si l le i l la l le, ja pääni ol i vielä pehmeä
sahdista, joten kääriydyin vi ltti in ja nu-
kahdin.

Aamul la oloni ol i yl lättävän hyvä. Nousin
ylös ennen kuin kukaan saapui saunaan
ja pesin kasvoni ja käteni haaleal la ve-
del lä . Otin sauvani ja astuin ulos. Tunsin
heti auringon lämmön. Päivä ol isi a ivan
toisenlainen kuin edel l inen. Varis kohosi
taivaisi in, ja minä lähdin tarpomaan
kohti kylän päärakennusta aamiainen
mielessäni . En päässyt ihan peri l le, kun
joku huusi minul le.

"Anteeksi" , sanoi naisen ääni jostain si-
vummalta. Seurasin ääntä varovasti .
Haistoin lampaita. Lopulta saavuin köy-
sia idal le.

"Sinä olet varmaan Otavan rakas", kuis-
kasin ja yritin si lmäi l lä oikeaan suuntaan.

"Kyl lä" , nainen kuiskasi . "Kyl lä olen. Ni-
meni on Pi lvi . "

"Kontia inen", sanoin ja nyökkäsin ter-
vehdykseksi . "Kuul in, että Otava on ka-
donnut. "



Dekkarinumero

11

"Olen huol issani" , Pi lvi vastasi . "Hän ei
ole ikinä ol lut poissa kotoa."

Nojasin sauvaani . Kuul in Pi lvin nopean
hengityksen. Hän ol i juossut jostakin.

"Missä Otava asui?" kysyin, vaikka tiesin
jo vastauksen.

"Saunassa. Hän ol i meidän saunakestim-
me."

"Eikö hänel lä ol lut muuta paikkaa?" tar-
kensin kysymystäni .

"Ei . Hänen vanhempansa. . . he eivät pitä-
neet Otavasta", Pi lvi sanoi epäröiden.
Nyökkäsin.

"Koska hän ol i epätaval l inen? Siksikö?"
utel in.

"Ni in, juuri siksi" , kuului vastaus. "Ota-
van äiti ei ole puhunut pojal leen kahteen
vuoteen ja isä. . . hänel le poikaa ei ole
olemassa", Pi lvi päivitti tietoni Otavan
perhesuhteista. Poika parka. Melkein
tunsin sääl iä häntä kohtaan.

"Mi l la inen Otava ol i . . . on ihmisenä?" kor-
jasin kysymystäni . Ol i parempi kuulostaa
myönteiseltä. Mikään ei vi i tannut si ihen,
että ol isi tapahtunut jotain pahaa.

"Hän on lempeämpi kuin kukaan, jonka
tiedän", Pi lvi innostui . "Otava ei tee pa-
haa kärpäsel lekään. Hän haluaa aina op-
pia uutta. Otava ei edes juo", tyttö
lopetti .

"Ei juo?" hämmästel in. "Mitä muut mie-
het si ihen sanovat?"

"Eivätpä nuo ole mitään sanoneet" , Pi lvi
sanoi .

"Miksi kerrot minul le tämän?" kysyin.

"Olet ulkopuolelta, etkä ole nähnyt Ota-
vaa", Pi lvi vastasi . "Sinä et vihaa häntä.
Tiedän, että voit etsiä hänet, minä pyy-
dän", hän sel itti ja tarttui minua hetkeksi
käsivarresta. Nyökkäsin ja annoin hänen
poistua. Sitten kohottauduin pystyyn ja
kävel in aamiaisel le.

Ruoan jälkeen kysyin, mistä tavoittaisin
Otavan vanhemmat. Kol istel in tarkoituk-
sel la heidän mökki insä, etteivät he tunti-

si i tseään yl lätetyiksi . Pysähdyin
ovensuuhun ja kopautin sauval lani sei-
nää. "Päivää taloon", huikkasin. Jossain
haukahti koira, mutta se vaimennetti in
melkein heti . Kuul in ki ireiset askeleet. Ne
tul ivat ison miehen jaloista. Hymyi l in ja
pidin si lmiäni ki inni .

"Mitä te haluatte?" kuului vinkuva ääni .
"Tiedän, miksi olette tääl lä . "

Nyökkäsin.

"Haluaisin vaihtaa muutaman sanan po-
jast. . . "

"Mei l lä ei ole poikaa", isä keskeytti minut
raa'asti .

"Kertokaa sitten miehestä nimeltä Ota-
va", sanoin äkisti . "Se, mitä tiedätte. "

"Emme tiedä mitään", Otavan äiti puut-
tui puheeseen. "Poika on saunakesti , si i -
nä kaikki . "

"Mihin hän on voinut mennä?" kysyin
vielä. Ehkä minul la kävisi tuuri .

"Naapurikylään jonkun naisen perään",
isä melkein sylkäisi sanat suustaan. " Jätti
Pi lvin noin vain. "

"Mistä te sen tiedätte?" puutuin puhee-
seen. Isä kuulosti varmalta. Hän epäröi
hetken.

"Otava. . . hän kävi kertomassa lähtevän-
sä joitakin päiviä sitten."

"Eikös se ol lut epätaval l ista?" kysäisin
ymmäl läni .

"Kyl lä" , isä jatkoi . "Otava ei ole käynyt
tervehtimässä meitä vuosikausi in. "

Ki itin ja poistuin talosta. Otavan van-
hemmat ol ivat si is samaa mieltä kuin
suurin osa muista kylälä isistä. Pi lvi tuntui
ni in varmalta asiastaan. Käymäl lä naa-
purikylässä selvittäisin asian.

Usma suostui lähtemään oppaakseni .
Samal la hän hoitaisi kylän asioita. Päivä
ol i poutainen ja lämmin, ol i hyvä sää
matkata. Usma ei juurikaan puhunut,
mutta se ol i hyvä. Minul la ol i pal jon mie-
tittävää. Varis lensi jonkin matkaa jäl jes-
sämme, se pelkäsi Usman koiraa.
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Vauhtimme ol i a ika kova, mutta polku ol i
hyvin kul jettu, eikä si l lä ol lut juuria tai
muita esteitä.

Matkattuamme hyvän matkaa Usma py-
sähtyi .

"Lepäämme vähän", hän sanoi ja istui
alas. Etsin sopivan mättään ja istahdin
itsekin. Kaivoin kontistani esi l le vähän
leipää ja vettä, jotka ol in aamul la kylästä
saanut.

"Miksi kukaan ei ole tarkistanut, onko
Otava mennyt naapuri in?" kysyin Usmal-
ta. Tämä söi omia eväitään ja totesi sit-
ten: "Mei l lä ei ole ol lut pakottavaa asiaa
Joentakaan. Otava kyl lä säi lyy siel lä . "

"Ette tunnu olevan kovinkaan huol issan-
ne." Melkein syytin Usmaa. Tämä ei tun-
tunut väl ittävän.

"Otava ei ole erityisen pidetty, vaikka
kerrassaan mainio saunakesti onkin" , Us-
ma vastasi . "Paras saunakesti miesmuis-
ti in. "

"Mikä vika Otavassa on?" kysyin. " Jos
kerran ette pidä hänestä?"

"Otava ei ymmärrä pitää suutaan ki inni" ,
Usma kivahti . "Hän on pal jastanut monia
salaisuuksia. Otaval la on tarkka korva."

"Se ei si is l i i ty si ihen, että hän on jäl-
keenjäänyt?"

"Ei tietenkään."

Annoin asian ol la.

Jatkoimme kulkuamme, ja lopulta saa-
vuimme Joentakaan. Se kuulosti isom-
malta kylältä kuin Jokikoto. Erityisesti
lapsia tuntui olevan enemmän.

"Päivää kaiki l le" , Usma tervehti kylän
asujaimistoa. Hänen koiransa haukkui , i l -
meisesti se tervehti kylälä isten koiria.
Varis ol i jossain, toivottavasti lähistöl lä .

" I l taa tei l le, tul i jat. Mitä Jokikotoon kuu-
luu?" vastasi vanhalta kuulostava mies.
Kylässä tuoksui kala ja savu. Ei ol lut vai-
keaa arvata, mikä sen pääel inkeino ol i .

"Samaa kuin aina ennenkin" , Usma vas-
tasi nopeasti . "Paitsi että hukkasimme

saunakestimme. Hän on varmaankin
tääl lä . "

"Teidän kylästänne ei ole tul lut tänne ke-
tään sen jälkeen, kun vi imeksi kävit tääl-
lä" , miesääni sanoi . Usma veti henkeä.
"Onko aivan varma? Pieni , yksinkertai-
nen mies?"

"Kyl lä me teidän saunakestinne tunnem-
me", mies naurahti . "Ei , häntä ei ole nä-
kynyt tääl lä . "

Nojasin puunrunkoon ja mietin. Ol in
edel leen vakuuttunut si i tä, että Otava ol i
lähtenyt omasta vakaasta tahdostaan, ei
väkisin. Mutta minne hän ol i mennyt?
Koputin Usmaa olkapääl le.

"Anteeksi , mutta onko jossain toisessa
suunnassa kylää?" sanoin. "Tarkoitan,
kävelymatkan päässä?"

"Ei ole" , Usma murahti . "Eikä Otava ole
koskaan käynyt muual la kuin tääl lä . "

"Mistä sinä sen tiedät?" utel in. Kaikki
tuntuivat olevan varmoja Otavan teke-
misistä.

"Kaikki sen tietävät. Kysy keneltä tahan-
sa", Usma vastasi ja astel i pois, i lmei-
sesti asioi l le. Minä kävel in hieman
sivummal le ja kutsuin Varista.

"Kuul itko tuon?"

"En minä kuuro ole" , Varis raakkui . "Vai-
kuttaa si ltä, ettei saunakestimme ole ko-
vin pidetty", se jatkoi . "Kukaan ei tunnu
pi ittaavan pätkääkään."

"Paitsi Pi lvi" , muistutin. Varis istahti ola l -
leni .

"Paitsi Pi lvi" , se totesi .

"Nyt haluan löytää Otavan entistäkin
enemmän", sanoin.

"Sanos muuta", Varis sanoi . "Kaikki ei ole
kohdal laan."

Usma hoiti asiansa, ja lähdimme paluu-
matkal le. Savukala haisi matkatessam-
me, ja minul le alkoi tul la nälkä. Emme
kuitenkaan pysähtyneet. Tunsin i lman
vi i lenevän. Aurinko ol i varmaankin las-
kenut. Usma puhui koiral leen, joka juok-
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sentel i metsässä i lmeisesti jänistä jahda-
ten. Metsästäjä huusi ohjeita, joita koira
i lmeisesti seurasi tarkasti . Lopulta koira
saapui polul le. Haistoin veren. Se ol i saa-
nut jäniksen ki inni .

"Pystytkö kulkemaan nopeammin?" Us-
ma lopulta sai kysyttyä. Nyökkäsin. Kiris-
timme tahtia. Ennen pitkää saavutimme
kylän. Nyökkäsin Usmal le ki itokseksi ja
vetäydyin saunaan nukkumaan. Sauna
ol i lämmin, sitä ol i käytetty tänään. Ri i -
suin vaatteeni ja käperryin lauteel le
alastomana kuin lapsi .

Uneksin, että ol in metsässä puukko kä-
dessäni . Minä näin, eikä se tuntunut eri-
koiselta. Katsel in ympäri l leni . Kaikkial la
ol i lehtipuita. Tiesin, että ne ol ivat koivu-
ja. Kuuntel in. Ol i a ivan hi l ja ista. Otin as-
keleen, sitten toisen. Saniaiset rahisivat
ja loissani . Minut kuul i jo kaukaa. Varista
ei ol lut missään. Ehkä se ei ol lut päässyt
tähän uneen. Se ol i hyvä, si l lä si l loin se
vartioi ruumistani saunassa. Ol in aivan
yksin.

Puristin puukkoa lujempaa, si l lä se ol i a i -
noa suojani . Tarvoin eteenpäin. Saniaiset
muuttuivat sammalmättäiksi ja koivut
kuusiksi . Aloin kuul la ääniä, ensin l intu-
jen laulua ja sitten risahduksia. Niskakar-
vani nousivat pystyyn. Joku tarkkai l i
minua. Pysähdyin ja pyörähdin hitaasti
ympäri . Puiden väl issä ei näkynyt ke-
tään. Otin varovaisen askeleen. Taas
kuului risahdus, täl lä kertaa takaani .
Käännähdin äkkiä ja survaisin puukol lani .
Joku huitaisi sen kädestäni ja karjaisi .

Edessäni ol i jotain suurta ja ruskeaa, jol -
la ol i hampaat ja kynnet. Se seisoi kah-
del la ja la l la ja karjui ni in, että metsä
kaikui . Polveni löivät loukkua ja kaaduin
seläl leni mättääl le. Olento tui jotti minua
vähän aikaa, tuhahti , kääntyi kannoi l laan
ja katosi . En uskaltanut l i ikahtaakaan.
Housuni ol ivat märät ja hiki pistel i si lmiä.
Puukko lojui vieressäni , mutten halunnut
koskea si ihen. Konttasin poispäin, ja mie-
tin kuumeisesti .

Karhu. Taas kerran karhu. Törmäsin si i -

hen joka paikassa. Se ei voinut ol la sat-
tumaa. Karhun henki yritti sanoa minul le
jotain. Käteni l ipsahti ja putosin kasvoi l -
leni aluskasvi l l isuuteen. Oksensin ja ryö-
min vähän matkaa eteenpäin. Sitten
luovutin.

Heräsin saunassa. "Varis?" kähisin.

"Tässä", se vastasi . "Ei mitään hätää.
Meinasin herättää sinut. "

"Hyvä, ettet tehnyt ni in" , sanoin ja vaih-
doin asentoa. "Tapasin karhun hengen."

"Karhun hengen?" Varis kysyi . "Tämäpä
ki intoisaa. "

"Eikö?" sanoin ja kömmin lopulta pys-
tyyn. En pystyisi kuitenkaan nukkumaan.
"Taidan tietää, mitä se tarkoittaa. "

Odotin aamuun ja puin pääl leni . Astuin
ulos saunasta ja etsin kylälä isiä. Joku as-
tui eteeni .

"Kontia inen, emme voi pitää sinua pi-
dempään. Sinun on lähdettävä." Se ol i
nenä-ääni . Hymyi l in. "Yksi ainoa juttu
enää, sitten lähden."

Hi l ja isuus.

"Mikä juttu?"

"Minä löydän tei l le Otavan."

Jä l leen hi l ja isuus. Nenä-ääni veti henkeä.

"Tiedän, missä hän on", lopetin ja nojau-
duin sauvaani . Varis seurasi ti lannetta
lähistöltä.

"Se ei ole naurun asia" , nenä-ääni val itti .
"Otava ol i mei l le tärkeä."

"Tarvitsen oppaan", sanoin. "Mielel lään
vain yhden, ettemme säikäytä häntä. "

Luokseni tuoti in nuoren kuuloinen mies,
jol la ol i epävarma ääni ja nihkeät kädet.
Kumarsin hänel le ja esittäydyin: "Kon-
tia inen."

"Hi ita" , mies sanoi . "Viet minut kuulem-
ma Otavan luo."

"Kyl lä, ni in vien", totesin ja jatkoin: "Vie
minut sen karhun pesäl le, jota Otava ei
saanut tapetuksi . Tiedätkö reitin?"
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Ol i hetken hi l ja ista. Poika i lmeisesti
nyökki , mutta tajusi sitten erheensä.
"Kyl lä, kyl lä tiedän. Sinne on matkaa",
hän vastasi .

"Meidän on sitten parasta lähteä", tuu-
masin ja ojensin käsivarteni .

Kun ol imme päässeet jonkin matkan
päähän kylästä, avasin taas suuni .

"Otava on karhun pesäl lä . Minun ol isi pi -
tänyt tajuta se heti" , sel i tin Hi idal le lä-
hinnä selvittääkseni ajatukseni . Tämä
i lmeisesti tajusi sen, koska pysyi hi l jaa.

"Otava ol i i lmeisesti todel la hyvä sauna-
kesti?" kysyin. Vastaus tul i heti .

"Paras mikä mei l lä on ol lut miesmuis-
ti in. "

"Aivan", totesin. "Tiedätkö mistä se joh-
tui?"

"Otava ja saunan tonttu ol ivat hyvää pa-
taa keskenään", Hi ita sanoi . Menin sa-
nattomaksi .

"Olet aivan oikeassa, Hi ita. Mistä sinä
sen tiedät?"

"Otava kertoi minul le, kun ol imme juo-
massa sahtia" , Hi ita totesi .

"Mutta eihän Otava juonut" , sanoin.

"Kyl lä hän joi , salassa. Ol i juonut kym-
menkunta päivää, ennen kuin katosi . Mi-
nä opetin hänel le sahdin salat" , Hi i ta
sanoi ylpeänä. Tartuin häntä hartioista ja
käänsin hänet itseeni päin.

"Tiedätkö, Hi ita, voisin suudel la sinua.
Kaikki on nyt selvää! " riemuitsin ja tans-
sahtel in. "Vi imeinkin minul la on koko ku-
va."

"Mikä ihmeen kuva?" Hi ita ihmettel i . An-
noin hänel le taas käsivarteni ja aloin se-
l i ttää.

" Joskus ihmisel le muodostuu vahva side
kotipaikkansa tonttuun", sel itin. "Kos-
kaan ei voi tietää etukäteen, kenel lä. Si -
tä vain tapahtuu."

"Vähän ni in kuin ihmiset rakastuvat jos-
kus toisi insa, eikö?" Hi ita keskeytti . Terä-

vä mies.

Nyökkäsin. " Juuri ni in. Otavan ja teidän
saunatonttunne väl i l lä ol i herkkä side,
joka saattoi hajota mi l loin tahansa."

Hi ita veti henkeä. "Taidan ymmärtää."

"Otava joi a ika pal jon, eikö?"

"Kyl lä, sain jatkuvasti kul jettaa hänel le
sahtia salaa. Hän ei halunnut, että Pi lvi
saa tietää. "

Istahdin hetkeksi alas. "Tonttu ei pitänyt
si i tä, että saunakesti ol i jatkuvasti hu-
malassa. Se päätti kadota. "

" Juuri ni in. Otava kertoi si i tä minul le päi-
vää ennen kuin katosi . "

"Tiedätkö miksi Otava katosi?" kysyin.
Halusin katsoa, kuinka pal jon Hi ita tiesi .

"Li i ttyikö se juomiseen?"

"Ei , ei oikeastaan. Se l i i ttyi si ihen, että
saunatonttu katosi . Otava ol i hyvä sau-
nakesti . Hän tiesi , ettei saunaa koskaan
saisi kunnol la lämpimäksi i lman tonttua. "
Nousin ylös.

" Ja se ol i hänen syynsä", Hi ita sanoi ki ih-
dyksissään.

"Kyl lä, se ol i hänen syynsä. Sitä Otava ei
kestänyt, vaan hän lähti pakoon. Hän
tiesi naapurikylän, josta hänet saataisi in
ki inni . Toinen paikka ol i . . . "

" . . .karhunpesä", Hi ita keskeytti . "Otava
näki karhun usein unessaan", hän lopet-
ti .

"Hyvä! " ki l ja isin ja lä imäytin Hi itaa sel-
kään. " Juuri ni in. Me löydämme Otavan
karhunpesästä. Hän on varmasti näl is-
sään ja janoissaan. Hänet on vietävä ko-
ti in. "

"Mitä hänel le tapahtuu?"

"Voin kutsua uuden tontun", totesin kui-
vasti . "Mutta Otavan on lopetettava joko
saunakestin pesti tai juominen."

"Ei hän osaa mitään muuta", Hi ita sanoi .

"Sitten vaihtoehtoja on vain yksi . "

"Olemme melkein peri l lä" , Hi i ta huo-
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mautti . "Näen jo pesän."

"On parempi, että sinä menet edel lä" ,
sanoin ja pysähdyin. "Me emme tunne."

Kuul in Hi idan juoksuaskeleet. Hän huusi
Otavan nimeä, muttei saanut vastausta.
Sitten ol i hetken hi l ja ista.

"No? Onko Otava siel lä?" karjaisin lopul-
ta.

"Otava. . . Otava on kuol lut" , Hi i ta vastasi .

Juoksin pesäl le ni in lu jaa kuin pystyin.
"Varo", sanoin Hi idal le. Hän astui sivuun.
Polvistuin. Tunsin ruumiin käsi l läni . Se ol i
vielä lämmin. Otava vaikutti muuten kos-
kemattomalta, mutta hänen takaraivon-
sa ol i iskeytynyt sisään. Veri tahmasi
sormeni . Nyt ei ol lut aikaa hukattavana.

"Varis! " huusin. "Murhaaja on jossain lä-
hel lä! "

"Mene kylään ja pyydä joku avuksesi .
Ruumis on saatava täältä pois" , sanoin
Hi idal le. Hän juoksi pois.

Otin ruumiin tukevasti syl i ini ja aloin lau-
laa yksitoikkoista, tasaista rytmiä. Yritin
vaipua henkien mai l le. Hyväl lä onnel la
Otava ol isi vielä lähel lä . Varis laskeutui
olkapääl leni , muttei sanonut mitään. Se
ol i i lmeisesti epäonnistunut. Jatkoin lau-
luani ja lopulta henkeni erkani ruumi ista.

Kohosin korkeammal le ja korkeammal le.
Metsä al lani ol i tumma meri , josta pi lkisti
sieltä täältä esi in henkiä. Kuol leita eläi -
miä, ei muuta. Pysähdyin ja keskityin pa-
remmin. Minua lähestyi henki , se ol i
karhun. Pysyin hievahtamatta paikal lani .
Ehkä se tiesi , mitä ol i tapahtunut. Ojen-
tauduin sitä kohti . Karhu karjaisi ja ol i
poissa. Otavaa ei näkynyt. Palasin ruu-
mi iseeni .

Odotin si ihen asti , että ruumista tulti in
hakemaan. Si ihen mennessä ol in tutki-
nut ympäristön. En ol lut löytänyt muuta
kuin pieniä saviruukkuja, i lmeisesti Hi i -
dan tuomia. Surma-ase sentään löytyi .
Ruumiin vieressä lojui kivi , jossa ol i verta
ja hiuksia. Ni itä ol i ni in pal jon, että iskuja
ol i täytynyt ol la useampia. Kuka tahansa

murhaaja ol ikin, ol i hänen täytynyt ol la
täynnä vihaa tai halveksuntaa.

Ruumis kannetti in kylään, jossa jo tie-
detti in Otavan kohtalosta. Ol i hi l ja ista,
juuri kukaan ei itkenyt. Aistin, miten ky-
lä lä iset pidättel ivät suruaan. Kukaan ei
halunnut näyttää, että ol i todel la väl ittä-
nyt tuosta miehestä.

Hautajaiset pidetti in samana i ltana. Joen
rantaan pystytetti in suuri kokko, jonka
huipul le Otava nostetti in. Hänen mu-
kaansa laitetti in hänen lempiasunsa ja
-puukkonsa. Kaikki pidättivät henkeään,
kun Mielo sytytti kokon. Tulen lämpö le-
visi mukavasti lu ihin ja ytimi in koleassa
syysi l lassa.

Varis istui lähipuussa vaiti . Se varmaan-
kin mietiskel i Otavan kuolemaa kuten
minäkin. Kel lään ei tuntunut olevan syy-
tä tappaa häntä. Toisaalta hän ei ol lut
kovinkaan pidetty. Hänen omat vanhem-
pansa halveksivat häntä. Ol i vain Pi lvi .

"Missä Pi lvi on?" kysyin lähimmältä kylä-
lä iseltä. Tämä ol i hetken vaiti , ja vastasi
sitten: "En näe häntä missään." Kävin
melkein kaikki paikal la ol i jat läpi , mutta
aina vastaus ol i sama. Kenel läkään ei ol-
lut aavistustakaan hänen ol inpaikastaan.
Poistuin hautajaisista vaivihkaa Varis
mukanani . Pi lvi ol i löydettävä.

Kävel in kylässä ympäri insä ja huusin ai-
na väl i l lä Pi lvin nimeä. En saanut min-
käänlaista vastausta. Ihmiset alkoivat
palata hautajaisista. Istuin kivel le ja
huokaisin syvään.

"En saa tästä mitään tolkkua", kuiskasin
Variksel le, joka pomppi maassa muuta-
man metrin päässä.

"Turhaan minulta kysyt" , se vastasi ja
hypähti polvel leni . Si l i tin Varista varo-
vasti selästä. Se ei aina pitänyt si i tä. Nyt
se pysyi ti ivi isti paikal laan. Lähistöl lä ol i
i lmeisesti koira tai pari . "Ainakin sinä
löysit Otavan."

"Se on kyl lä totta" , yritin nauraa. "Se saa
ri i ttää. "

Tiesin, ettei si inä ol lut tarpeeksi . En saisi



Kultakuoriainen #5

16

mielenrauhaa ennen kuin saisin selvi l le,
kuka Otavan tappoi . Vasta sen jälkeen
voisin lähteä kylästä.

Kirkaisu havahdutti minut. Kylänraittia
juoksi joku, joka huusi mennessään: "Pi l -
vi ! Pi lvi on tapettu! Uhri lehdossa! Pi lvi on
kuol lut! Tapettu! "

Ol in pystyssä ni in nopeasti , että Varis
tuuskahti maahan. Kylä ol i räjähtänyt
elämään ympäri l läni . Kaikki juoksivat sa-
maan suuntaan. Ol i helppoa seurata hei-
tä. Lopulta saavuin uhri lehtoon, joka ol i
melkein kylän vieressä. Kuul in tuulen hu-
misevan lehvistössä, puut ol ivat kai haa-
poja.

"Voi ei" , joku kuiskasi . "Ottakaa hänet
alas. "

"Anteeksi , mutta mitä tapahtuu?" kysäi-
sin lähimmältä kylälä iseltä.

"Pi lvi roikkuu puusta", kuului nyyhkäise-
vä vastaus. "Hänet on hirtetty. "

Raivasin tieni väki joukon läpi . "Odotta-
kaa! " huusin merkiksi , ettei Pi lviä vielä
otettaisi a las. Saavuin ruumiin luo ja löy-
sin köyden. Se ol i hyvää tekoa. En yltä-
nyt solmuun asti . Pi lvin ja lat roikkuivat
noin kyynärän irti maasta.

"Voitte ottaa hänet nyt alas" , sanoin. Kun
Pi lviä lähdetti in viemään pois, aloin tut-
kia ympäristöä huolel la . Maassa ei ol lut
kiveä tai muuta seisomiseen sopivaa lä-
himai l lakaan.

Pi lvikään ei ol lut ehtinyt ol la kovin kauaa
kuol leena. Se tarkoitti , että tappaja tai
tappajat ol ivat ol leet poissa hautajaisis-
ta. Tarvoin kohti kylää Varis perässäni .

Kysel in, missä kyläpääl l ikkö ol i . Sain vas-
tauksen ja kävel in hänen luokseen heti .
Aikaa ei ol lut hukattavana. "Mielo" , sa-
noin. "Kuka ol i poissa hautajaisista?"

"Tarkoitatko Pi lvin l isäksi?" hän vastasi .
"Ei kukaan. Kysel in jo, kaikki ol ivat pai-
kal la . "

Pudistel in päätäni . Se ei ol lut mahdol l is-
ta. Vai ol ivatko murhaajat tul leet kylän
ulkopuolelta?

"Oletko aivan varma?" yritin vielä.

"Ni in varma kuin varma voi ol la" , kuului
vastaus. Koputtel in otsaani sauval la. Ol i
vain yksi mahdol l isuus. Palasin uhri leh-
toon. Puu ol i helppo ki ivetä jopa sokea-
na. Arvioin oikean kohdan ja kurkotin.
Käteni osui köyteen, joka ol i jäänyt pai-
koi l leen. Se roikkui oksasta, jota pitkin
ol isi ol lut helppo ryömiä. Sen si jaan las-
keuduin maahan ja palasin kylään.

Keskel lä kylää ol i menossa tappelu. Las-
kin kaksi eri ääntä, molemmat naisia.

" I lman teidän tytärtänne Otava eläisi
vielä! " sanoi Otavan äiti . Nyt hän kuu-
losti a ivan eri la iselta kuin vi imeksi kun
keskustel in hänen kanssaan. Menetys
muuttaa kovimmankin sydämen.

"Mitä sinä puhut? Meidän tyttäremme on
kuol lut! Kuol lut, etkö tajua! " vastasi nai-
sääni , joka i lmeisesti kuului Pi lvin äidi l le.

" Ja hyvä ni in! "

Kuul in, miten naiset hyökkäsivät toisten-
sa kimppuun. Astuin lähemmäksi .

"Olkaa hyvät ja kuunnelkaa! " karjuin
tappelun äänen yl i . Tunsin miten Varis
laskeutui ola l leni . Se l isäsi painoa sanoi l -
leni . Naiset lopettivat. Kuul in, miten
muut kylälä iset astel ivat lähemmäs. No-
jasin sauvaani . "Minäpä kerron, mitä ta-
pahtui . " Koko kylä hi l jeni . Jopa koirat
tuntuivat vaienneen.

" Jotkut teistä tietävätkin, että Otava joi" ,
a loitin. Kylälä iset kohahtivat. "Pal jon. Ja
se ol i hänen tuhonsa. Teidän saunatont-
tunne ei kestänyt sitä, että saunakesti
joi . Se häipyi . "

Vaihdoin asentoa. Hi l ja isuus pistel i kuin
nokkospuska. "Otava säikähti , totta kai .
Hän pelkäsi kylälä isten reaktiota ja pa-
keni tekoaan ainoaan turvapaikkaan,
jonka tiesi . Karhunpesä odotti tyhjänä, ja
sinne hän meni . Mutta siel läkään hän ei
ol lut turvassa."

Pidin uuden tauon. Näin sain kaikkien ja-
kamattoman huomion. Varis lehahti len-
toon ja jä i varmaankin kiertelemään
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ihmisten päiden yl lä.

"Eräs arvasi , mihin Otava katosi . Hän
meni karhunpesäl le. Tul i ri i ta ja tuohdus-
päissään tul i ja löi Otavaa kivel lä, ei ker-
ran vaan useasti . Miksi näin? Koska
hänel lä ei ri i ttänyt voimaa tappaa kerral-
la . "

Yskäisin. Kylälä isten joukosta kuului mu-
tinaa. Jatkoin yksinpuheluani : "Tul i ja kui-
tenkin katui tekoaan. Hän karkasi kylään,
otti köyden ja tappoi itsensä. Ni in, tappa-
ja on Pi lvi . "

"Ei varmasti ole! " huusi Pi lvin äiti ja tö-
näisi minua ni in, että kaaduin maahan.
Tunsin potkun kyl jessäni , sitten joku veti
hänet pois. Varis rääkyi . Nousin ylös sau-
vaani nojaten.

"Tiedän, että tämä kuulostaa pahalta.
Rakkaus on kuitenkin joskus l i ian sokea,
ja saa ihmiset tekemään mitä sattuu.
Muuta sel itystä ei ole. "

"On", kivahti Pi lvin äiti . "Minä tapoin Ota-
van."

Säpsähdin. "Ni inkö?"

"Tyttäreni hei lastel i sen hul lun kanssa.
En voinut kestää sitä. Sitten Otava kato-
si , ja tiesin, että tyttäreni tiesi hänen
ol inpaikkansa. Seurasin häntä karhunpe-
säl le ja yritin saada pojan havahtumaan.
Hän ei kuunnel lut järkipuhetta. "

"Miksi Pi lvi sitten tappoi itsensä?" kysyin
ohut hymy kasvoi l lani . Kävel in heikoi l la
jä i l lä . Äiti ol i valmis mihin tahansa.

"Kerroin Pi lvi l le, mitä ol in tehnyt. Hän
juoksi pois kotoa ja. . . ja . . . " nainen nieles-
kel i . Sitten hän pi l lahti i tkuun.

"Viekää Anettu pois" , Mielo sanoi . Aioin
puuttua puheeseen, mutta päätin ol la
vaiti . Minua ei kuitenkaan uskottaisi .
Käännyin pois ja otin askeleen, kun Mielo
tarttui lempeästi käsivarteeni .

"Kontia inen, älä mene vielä" , hän sanoi .
"Tarvitsemme sinua."

"Saunatonttu?" kysyin.

"Saunatonttu. "

Sauna pesti in perusteel l isesti , ja astuin
sisään alasti ja tuhkamaalausten peitos-
sa. Minul la ol i mukana vain rumpuni .
Asetuin lauteel le istumaan ja aloin rum-
muttaa. Yksitoikkoinen ääni kaikui sau-
nan seinistä. Lauluni vahvisti rytmiä.
Päässäni huimasi ja sydän jyskytti kuin
hengenhädässä. Lankesin loveen.

Ki isin ylös kuin hirmumyrskyn vetämänä.
Kaikkial la ympäri l läni nauroivat koditto-
mat henget. Pysähdyin ni iden keskel le ja
huusin: "Onko teissä tarpeeksi rohkeutta
astua saunakestittömään saunaan?
Saatte saunan nyt, kestin myöhemmin.
Lupaan, että hän on hyvä kesti . "

Henget kieppuivat ympäri l läni , tunsin
ni iden kädet kasvoi l lani . Rumpuni tihensi
rytmiä. Sitten yksi henki jä i lei jumaan
eteeni .

"Sinäkö? Seuraa minua." Ni in me saa-
vuimme Jokikodon saunaan, minä ja
tonttu. Laskeuduin ruumiiseeni . Tonttu
tutki ensi töikseen kiukaan ja tuhahti .
Sitten se pomppi lattia l la , heitti kiulul l i -
sen vettä seini l le ja roikkui kattopalkeis-
sa.

"Hyvä sauna", se sanoi sitten. Nyökkäsin
vastaukseksi .

Sauna lämmitetti in samana i ltana. Sau-
nakestin tehtävää toimitti H i i ta. Minua ol i
pidetty kylässä eri la isi l la tekosyi l lä , mut-
ta totuus ol i , etten halunnut vielä lähteä.
Minun ol i testattava uusi tonttu ja uusi
kesti .

"Teit suuren työn löytäessäsi Otavan.
Tappajankin sait puhumaan. Ensi löyly on
varattu sinul le" , sanoi Mielo. En osannut
muuta kuin nyökätä, ri isua vaatteeni ja
astua kuumaan saunaan.

Löyly ol i pal jon parempi kuin mihin ol in
tottunut. Asetuin makaamaan yl immäl le
lauteel le ja mietin. Jos ol isin tarpeeksi
päättäväinen, saisinko kylälä iset usko-
maan totuuteen? Ja mitä sitten? Anettua
ol i jo rangaistu. Ehkä ol i vain parasta ve-
tää henkeä ja nauttia.
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Turval l isuuspol i isin yl itarkastajakapteeni
Rämeensivu avasi si lmänsä. 80-luvun di-
gitaal ikel lon punaiset numerot kertoivat
kel lon olevan 5.45. Paska aika herätä,
mutta minkäs teet, jos sammahdat lot-
toarvonnan jälkeen jal lukolakekkul issa.
Hän raivasi hikisen täkin päältään ja raa-
hautui keittiöön. Lehdenjakaja ol i taas
myöhässä, joten Rämeensivu tyytyi se-
la i lemaan postimyynti luetteloa ja nautis-
kel i kolmen markan alusvaatemal l ien
keikistelystä sivui l la 4-6 ja 47-66.

Rämeensivu otti muutaman horjuvan as-
keleen olohuoneen ikkunal le ja nykäisi
aavistuksen repsottavat sälekaihtimet
ylös. Likaa syövän ikkunalasin läpi hän
näki ympäri l lään heräi levän kerrostalo-
kompleksin. Valoja syttyi la iskan
epäsäännöl l isesti kolmivuorotyöläisten
kammetessa itseään l i ikkeel le ja yön ur-
heimpien rel lestäj ien ryömiessä takaisin
koloihinsa.

Haapaniemenkadun ympäristö ol i surul l i -
senkuuluisan Merihaan uudistusprojektin

ensimmäisen aal lon tulosta. Historia l l i -
nen 70-luvun dystopiaulkokuori ei ol lut
kadonnut mihinkään, mutta kaikenlaista
viherpesua ja kasvojenkohotusta ol i kyl lä
yritetty toteuttaa. Energiaomavaraisuut-
ta, Singaporen ydinkeskustan verran
valvontateknologiaa ja hitosti l isää ker-
roksia idyl l isine kattopuutarhasuunni-
telmineen ja näköalasaunoineen. Pi lven-
pi irtäjähaaveiden kariuduttua puolala is-
ten työmiesten puutteeseen ja talousk-
ri isi jä lki löylyihin 2017 alkaen uudistus jäi
i loisesti puol itiehen. Suuri osa kamerois-
ta raksutti kovalevyjä täyteen i lman asi-
aankuuluvaa valvontahenki lökuntaa ja
rammat taivaantavoittel i jat ruostuivat
pystyyn varistel len i loisesti ropisevaa la-
simurskaa kulkusi l loi l le ja parvekkei l le
tasaisin väl ia join.

Puhel in soi . Rämeensivun soittoäänenä
ol i vanhanaikaisen pöytäpuhel imen piri -
nää, jonka hänen idioottisiskonsa tytär
Jenny- Johanna ol i kännykkään laittanut.
Kaikista yrityksistään huol imatta hän ei
ol lut onnistunut vaihtamaan sitä mihin-

Erotiikkaravintolalähtöisen
tutkinnan alkeet

Esko Suoranta
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kään siedettävämpään. Toisaalta se sopi
hänel le hyvin, ol ihan hän vanhan koulu-
kunnan miehiä monessa muussakin
asiassa, mutta pirinä ol i si l ti vittumaisin-
ta ikinä, jos si ihen keskel lä yötä sattui
heräämään. Sinertävänä hehkuvassa
näytössä vi lkkui ”Dagge”, lyhenne yl i -
konstaapel i Dagerfjeldtistä, Rämeensi-
vun lähimmästä alaisesta, luotettavasta,
mutta hieman yksinkertaisesta pol i isista,
joka ei aina huomannut, mi l loin la in hen-
ki tai jutun ratkaisu kävi ohjesäännön
kirja imen edel le. Tuohon aikaan aamusta
Daggen soitto ei voinut tarkoittaa muuta
kuin töitä. Yl i tarkastajakapteeni Rämeen-
sivun alaa ol i kuolema.

Aamuyö ol i kolea. Pi ikkiruoskamainen sa-
dekuuro huuhtoi kalanruotomaisia beto-
nihirvityksiä Rämeensivun kömpiessä
klassiseen vuoden -71 Ford Taunukseen-
sa. Auto muistutti väri l tään vauvankak-
kaa, oikea sivupei l i ol i i rronnut
takaa-ajoti lanteessa 90-luvun lopul la ja
menopel i imi bensaa kuin pesusieni . Rä-
meensivu paistattel i usein viherhippien
ja kettutyttöjen pahennuksessa astues-
saan autoonsa invapaikoi l la tai ostoskes-
kusten edustoi lta ja pöl läyttäyessään
i lmoi l le sakeanmustan ja öl jynkatkuisen
pakokaasupi lven kustomoidun V6-moot-
torin jylytessä käynti in.

Pasi laan toki pääsisi ju lkisi l la kuulemma
varsin näppärästi , mutta Rämeensivul la
ei ol lut tapana ottaa sel la isia riskejä. Hän
jos kuka tiesi , että kirvesmurhaajanarkin
tai oksentavan ehdonalaisvangin uhriksi
joutuminen sporassa tai metrossa ol i 100
% todennäköisempää kuin oman auton
sisäpuolel la . Vuosien aikana hän ol i oppi-
nut olemaan varui l laan, kasvattamaan
si lmät selkäänsä ja yl imääräiset värekar-
vat sieraimi insa. Hän ol i myös huoman-
nut, miten monien ol i vaikea uskoa, että
hajuaisti l la ol i usein jopa ratkaiseva rool i
mitä moninaisimpien rikosten tutkinnas-
sa – Tampereen seudul la muistetti in
erityisesti muumioituneen piri labran ta-
paus.

Vihmova sade jäi taakse vasta Rämeen-
sivun päästessä ruuvaamaan Taunustaan
aivan päin persettä pysäköityjen ajok-
kien väl i in pol i isita lon parkkihal l issa.

Teuvo ”Pääl l ikkö” Pärnänen ol i jykevä-
leukainen vanhempi pol i isimies, joka ol isi
tul lut toimeen rankemmissakin hommis-
sa aina Stasista NSA:han. Hän piti Pasi-
lan alueen turval l isuuspol i isin johtajuutta
kuitenkin kunnia-asiana, todisteena kel-
poisuudestaan lain ja järjestyksen ta-
kaajaksi ja Pärnäsen suvun vesaksi .
Pääl l ikön isä ja isoisä ol ivat molemmat
toimineet nimismiehinä Kauhaval la, en-
nen lainvalvontauudistusta. Mies ol i
luonnol l isesti kovaääninen mulkku, mikä
todennäköisesti ol i edesauttanut hänen
val intaansa virkaan nynnyjen perseen-
nuol i joiden si jaan. Rämeensivu kuuntel i
Pääl l ikön vuodatusta puolel la korval la
ki innittäen huomionsa enemmän tämän
hermostuneeseen ravaamiseen ympäri
toimistoaan, kädet selän takana, kuulan-
työntäjän jalat junttaamassa lovia muo-
vimattoon kuin mitkäkin paalutuskoneet.
Nouseva äänenpaino pal jasti , että hä-
neltä kysytti in jotain ja Rämeensivu ko-
hotti katseensa Pääl l ikön pistävi in
siansi lmi in.

”Rämeensivu. Oletko kenties sukua kau-
kopartiomies Rämeensivul le?” Pääl l ikkö
tivasi ja risti joulukinkkuja muistuttavat
käsivartensa rinnal leen. Rämeensivu
yritti peitel lä pal lean pohjalta puskevaa
huokaustaan ja mutisi : ”Ei , enpä usko
olevani . ”

Ensio Rämeensivu, Mannerheimin ristin
ritari , sankari l l inen kaukopartiomies,
suojeluskuntalainen, talvisodan aikaan
yl ikersantti , 27 varmistettua tappoa pys-
tykorval la ja Suomi-konepistool i l la , si l -
minnäki jä lausunnot raskaan venäläisen
T-35 panssarivaunun kaatamisesta kasa-
panoksel la sirpalehaava reidessä. Ei mi-
tään sukulaisuussidettä yl itarkastaja-
kapteeni in. Mikään ei itse asiassa ol isi
voinut ol la kauempana totuudesta.

Rämeensivun suku ol i molemmin puol in
täynnä uskonnottomia (ja jopa isän-
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maattomia) kommunisteja sekä tietyltä
haaralta Jehovan todistaj ia . Rämeensivu
hauskuutti joskus itseään spekuloimal la,
montako työpaikkaa, ylennystä tai muu-
ta etuutta hän ol isi saattanut saada syn-
tymäl lä eri klaani in tai valehtelemal la,
että hänen isoisänsä ol i sotasankari , eikä
Otto Wil le Kuusisen kirjeenvaihtokaveri .
Taas yksi risti si ihen seinään Pääl l iköl le
juttelun myötä.

”Perkele, ol isin voinut vaikka vannoa. Tä-
mänaamuinen keissi nimittäin saattaa
vaatia samanlaista peräänantamatonta
rohkeutta ja kylmäpäisyyttä kuin tankin
kaataminen yksi ja lkaisena tai . . . ” Rä-
meensivu ol i vuosien aikana oppinut häi-
vyttämään monenlaiset häiriöäänet
harmittomaksi taustahuminaksi ja jätti -
kin täl lä erää väl i in Pääl l ikön sotamuiste-
lot, hehkutukset ja tyhjät vertaukset.
Hänel lä ol i nyt juttu, joka vaati Hercule
Poirot'n harmaita soluja, Neiti Marplen
kärsiväl l isyyttä ja todennäköisesti myös
aimo annoksen Sherlock Holmesin päih-
deri ippuvuutta.

Nainen ol i kuol lut, se ol i selvää. Erityi-
sesti eri puol i l le huonetta levitel lyt ruu-
mi inkappaleet puhuivat havainnon
puolesta. Irtonaisia sormenpätkiä lojui
jakomäkeläiskaksion olohuoneen valkoi-
sel la karvamatol la. Suurin osa torsosta ja
toinen jalka tihkuivat keittiön lattia l le ja
uhrin pää löytyi tiskialtaasta naama
alaspäin. Si lmitöntä väkivaltaa teräväl lä
esineel lä (epäsi isti leikkuujälki vi i ttasi
enemmän perinteisi in vesuri in ja kirvee-
seen kuin samuraimiekkoihin tai muihin
trendipel lejen hurmeoopperavehkeisi in) ,
teki jänä todennäköisesti joko narkkari ,
hul lu, palkattu kostaja tai joku joka halusi
homman näyttävän joltain kolmesta
edel l isestä. Rämeensivu pisti tupakaksi
ja katsel i miettel iäänä kameran kanssa
hei luvaa rikospaikkatutki jaa. Dagge ol i
myös mukana, haastattel i säikkyjä yksin-
huoltaj ia ja mamu-naapureita. Konstaa-
pel i , jonka nimeä Rämeensivu ei
muistanut ki ikutti makuuhuoneesta löy-
tämänsä amfetami inin näyti l le kumihan-
sikoiduin käsin. ”Vittu näitä itsekseen

sammuvia tupakoita”, yl i tarkastajakap-
teeni mutisi i tsekseen ja kaivoi Coltia
povitaskustaan. Tauon paikka.

4,40. Edul l inen hinta ital ia la isesta mai-
tokahvista ja keksistä. Ainoaksi ongel-
maksi muodostui , ettei tiskin takana
häärivä vatipää ol lut kuul lut Rämeensi-
vun ti lausta oikein. Aluksi eteen ol i ki iku-
tettu kissankusenkarvasta pannussa
seisonutta ABC-l i ikenneasema-Presi-
denttiä. Rämeensivu laski seitsemään,
si l lä kymmenen tuntui l i ioittelulta. Jos
baristapoju ol isi yl i tarkastajakapteenin
val ituksen jälkeen alkanut vaatia puut-
tuvaa 50-senttistä, ol isi Rämeensivu
nostanut metel in ja uhkai l lut terveystar-
kastajakaveri l laan. Kerrankin ei tarvin-
nut. Melkein kuin ol isi saanut palvelua.

Lattet ol ivat yksi Rämeensivun harvoista
heikkouksista. Pal jon muussa hän ei ol lut
antanut periksi metroseksuaal ien ja ur-
baanien pi lvipäänuorukaisten päähän-
pistoi l le. Mutta pol i isin ammatissa jos
missä kyl lästyy aivan vituiksi keitettyyn
taukohuonesumppi in, kioskien akkuhap-
potsufeisi in ja termarissa jököttävään
raakaöl jymokkaan. Eivätkä Rämeensivun
kaksi vatsahaavaakaan ol leet kovin in-
noissaan Suomi-kahvista, joten hänen ol i
suorastaan pakko turvautua sivistysval-
tioiden versiointeihin. Jenny- Johannan
ensiasunnossa tapahtuneesta mutteri-
pannukokei lusta addiktio ol i lähtenyt
l i ikkeel le.

Kahvi la ol i puol ityhjä keskivi ikon keski-
päivänä. Asiakkaina ol i enimmäkseen
koulusta l intsaavia pissiksiä, cool in työt-
tömiä hipstereitä ja lounassalaattien ka-
loreita laskevia uraohjuksia. I l tapäivä-
lehtien lööpit kirkuivat punakeltamustina
tiskin edessä: ”Missi-Assi : Olen 80% luo-
mu! ”, lähikuva pinkkien bikinien peittä-
mistä hinkeistä ja typerästi virnui levasta
blondista, ”Varti ja hakkasi töhri jän – Kat-
so kuvat ja on-page -video”, kuvasarja
teleskooppipamppua kohottavasta ste-
varista, ”Kansanedustaja kohun keskel lä:
Tappel i trendiyökerhossa”, nuorekas ja
teräväpi irteinen demarinainen toimitta-
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jajoukon keskel lä, turvamies hätistämäs-
sä törkeimpiä loitommas. Terassia kan-
soittivat jauhomakkaran muotoiset ja
väriset ukot, söpöt vietnami la ispojat ja
muutama turisti ryöstöhintaisine karttoi-
neen ja roiskeenkestävine kameroineen.

Rämeensivu ei ol lut koskaan tajunnut
roiskeenkestoa. Hän ymmärsi kristal l in-
kirkkaasti , että joidenkin asioiden ol i hy-
vä ol la vedenkestäviä, kuten juuri
kameroiden tai kel lojen. Mutta roiskei-
den. Mikä ol i ideaal iti lanne, jossa joku
käyttäisi juuri roiskeenkestävää kame-
raa? Juustoisissa ruokaöl jykotipornoku-
vauksissa ehkä?

Yl itarkastajakapteeni nojautui taaksepäin
kahvi lan nurkkapöydän tuol issa pyyhkien
keksinmuruja ja maitovaahtoa parras-
taan, kun hänen huomionsa ki innittyi
uusimpaan tulokkaaseen. Kahvi lan tiski l -
lä seisoi mies, jol la ei ol lut kaikki kunnos-
sa. Miehel lä ol i pistävät si lmät, leveät
hartiat, ikää al le nel jäkymmentä. Ehkä
virolainen tai muu baltti . Mies nyppi fark-
kujensa saumaa hermostuneesti , tarkasti
kännykkänsä näyttöä ja vi lkui l i a l i tu iseen
ympäri l leen. Saatuaan juomansa ja et-
siessään pöytää virolainen pysäytti kat-
seensa useampi in kasvoihin.
Rämeensivun kohdal le osuessaan tapah-
tui jotain kaunista. Samaa tapahtuu Afri-
kan savannei l la , kun nuori lei jona joutuu
yl lättäen kasvotusten haavoittuneen an-
ti loopin kanssa, ja merten syvyyksissä,
kun sinihai tekee vi imeisen syöksyn hyl-
keen kurkkuun. Metsästäjä tajuaa, että
edessä on saal is ja saal is tajuaa lopun
olevan lähel lä.

Tuon sekunnin kestävän hetken aikana
pol i isin kaikennähneet pikkuaivot tunnis-
tivat rikol l isen edessään ja la inrikkojan
sympaattinen hermosto käski lähteä vit-
tuun ni in nopeasti kuin mahdol l ista sen
enempää aivoi lta tai sydämeltä kysy-
mättä. Musta kahvi kahdel la sokeri l la jä i
virolaisen käteen hänen yrittäessään
esittää huomaamatonta harppoen ulos
ovesta kadun vi l inään. Rämeensivu näki ,
että tämä kaivoi puhel imen taskustaan

ja puhui muutaman sanan. Hänen ei tar-
vinnut kuul la sanoja tai ymmärtää kieltä
tietääkseen mitä sanotti in. Lähetitkö vit-
tu kytän perääni , d i i l i on peruttu. Rä-
meensivu onnittel i i tseään taas yhdestä
estetystä rikoksesta.

Espal la istui Supon agentti . Si ististi a jel -
lut hiukset pienel lä fiftaritortul la, pul i -
songit pitkinä, musta pukinparta.
Aurinkolasit hän ol i ri isunut auringon
mentyä pi lveen ja solmion puute sekä
valkoiset housut viestivät rennosta ei-
ki innosta-vittujakaan -asenteesta. Toi-
sessa korvassa ol i kierteisen johdon
päässä keikkuva nappi . Mies näytti ni in
harmittomalta ja kl iseiseltä rockabi l ly-in-
toi l i ja lta, ettei kukaan osannut epäi l lä
häntä rikol l isten kauhuksi . Hän syötti
pului l le pul lapitkoa (jonka sisään ol i kät-
ketty käsiase) ja vastai l i viereensä istu-
vi l le vanhuksi l le kohtel iaan etäisesti .
Rämeensivua hän ei kuitenkaan hämän-
nyt, si l lä Rämeensivu tunsi agentin, Mika
Stetsonin, erittäin hyvin ja ol i a ivan itse
kutsunut tämän paikal le.

Stetson ol i saanut kuul la nimestään päi-
väkodista asti . Sitä ei ehkä uskoisi , mutta
jossain muinais-Ruotsissa on joskus ol lut
mies nimeltä Stet, jonka poj ista totta kai
tul i Stetsoneja. Sel itys ei tietenkään pur-
rut ala-asteen häpeäringissä tai Masalan
yläasteen tupakkapaikal la . Nimittely kui-
tenkin loppui , kun Stetson veti jokaista
kiusaajaa turpaan päättäjäispäivänä. Jo-
pa rauhal l isista eleistään tunnettu reh-
tori Sprengtporten joutui keskeyttämään
puheensa, kun Stetson kuristi suurinta
kiusaajaa rul laksi käärityl lä ruotsinkirja l -
la , kunnes tämä anel i i tkien armoa ja
juoksi kauhistuneen äitinsä hoteisi in,

Armei jan jälkeen pol i isikoulu ol i Stetso-
ni l le luonnol l inen askel . Hän uskoi vah-
vasti , että pahisten kuului joutua
teoistaan vastuuseen ja piti i tseään pä-
tevänä kaivamaan heidät koloistaan ja
toimittamaan oikeuden eteen. Hän val-
mistui kurssinsa toiseksi parhain arvosa-
noin ja eteni ural laan nopeasti , joten
hänen nimensä ol i pian kaikunut myös
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Rämeensivun korvi in. Miehet ol ivat ikäe-
rostaan huol imatta ystävystyneet no-
peasti , eikä ol lut tavatonta, että vaikean
tapauksen osuessa kohdal le juuri Stetso-
nin puhel in soi .

Stetson ja Rämeensivu pääsivät nopeasti
yhteisymmärrykseen si itä, että si lvotun
neidon tapausta ol isi tutkittava kaikki
muut prioriteetit sivuuttaen. Stetson ol i
sopivasti vuosi lomal la, jol la hän ei osan-
nut muutenkaan tehdä mitään ja Rä-
meensivu ei päässyt juttua karkuun
vaikka ol isi kuinka halunnut. Ol i toimitta-
va tehokkaasti , nopeasti ja armoa tunte-
matta.

Vain kuusi tuntia myöhemmin kaksikko
Stetson-Rämeensivu jorasi tehokkaasti ja
armoa tuntematta Night Light -strippiklu-
bin lavan edessä. Stetson ol i nostanut
aurinkolasinsa otsal leen, kaatanut tequi-
laa valkoisi l le housui l leen ja syyti ryppyi-
siä vitosen seteleitä tummahipiäisel le
tanssi jattarel le innostuneiden huutojen
säestyksel lä. Rämeensivu haastoi ri i taa
baaritiski l lä , mutta kukaan ei oikein
kuunnel lut häntä, mikä tietysti l isäsi hä-
nen raivoaan munattomia taistolaisia, vi -
herpi iperöituhippejä ja natsifasistisia
pol i isi johtaj ia kohtaan.

Tissien, pakaroiden, hien, stringien, erek-
tioiden ja ki iman keskiö ol i ihanteel l inen
ympäristö rikostutkinnal le, Rämeensivu
uskoi . Missään muual la alkukantaisuus,
ki ihko ja humala – nuo kolme suomalais-
ten rikosten ydinelementtiä – eivät yh-
distyneet yhtä vaikuttavasti .

I tse asiassa Rämeensivul la ol i jämäkkä
fi losofinen vakaumus aloittaa jokaisen
jutun tutkinta strippibaarista. Tähän
saattoi vaikuttaa hänen nuoruutensa,
kun Hervannan opiskel i jaboksin televi-
siosta näkyi ainoastaan TV-kakkonen,
jonka väl ityksel lä saksalaisdekkarien tut-
kintal injat alkoivat kolvautua varsinkin
krapulapäivinä nuoren Rämeensivun ta-
juntaan. Vaikuttavinta ol i , että tekni ikka
tuotti tuloksia. Etsintä tul i vain aloittaa
jutul le relevantista paikasta. Aivan kuten
ki inteistökaupassa ja idänpol iti ikassa,

kolme tärkeintä asiaa eroti ikkaravintola-
lähtöisessä rikostutkinnassa ol ivat si ja in-
ti , si ja inti ja si ja inti . Kuol leen Ni ina
Simosen asunto ol i a ivan kivenheiton
päässä Night Lightista. Strippiklubien
kantikset ol ivat juuri ni in vainoharhaista
ja tirkistelynhaluista jengiä, että heidän
parissaan taitava rikostutki ja pääsi väis-
tämättä kyseenalaisen toiminnan jäl j i l le.

Aina strippiklubi l la norkoi lu ei kuitenkaan
auttanut. Vuonna 2014 pol i i ttisin perus-
tein salamurhattujen äärioikeistonunnien
tapauksen tutkinnassa tästä tekni ikasta
ei ol lut ol lut paskankaan hyötyä. Täl lä
kertaa ol i onneksi toisin.

Alkui l lasta Rämeensivun ruskeakantiseen
muistivihkoon ol i kertynyt useita sekavia
merkintöjä: Simonen ol i nähty klubi l la
kuol ini l tanaan, hän seurustel i useiden
showta puol ittain ki innostuneena seu-
ranneiden herrasmiesten kanssa ja soitti
useita puheluja i l lan aikana, kunnes
poistui paikalta pimeäl lä taksi l la puole-
nyön jälkeen. Kun tutkintal injat ol i tä l lä
tavoin saatu loistavasti auki , sopi vaihtaa
vi ihteel le ja Stetsonin kanssa se onnistui
loistavasti . Dagge puolestaan ol i suoras-
taan kelvotonta seuraa täl la isina hetkinä.
Joko mies lähti tunnin sisään koti in ”sa-
nomaan lapsi l le hyvää yötä”, murjotti
koko i l lan tai poissa ol lessaan soitti tun-
nin välein ja marmatti kuin mikäkin äm-
mä.

Rämeensivu sai päätökseen kännihar-
haisen ri idan ex-vaimonsa kuvajaisen
kanssa. Seitsemisen minuuttia myöhem-
min kaikki pimeni . Vi imeinen asia, mikä
pääsi humalan sumentamien korvien ja
viskisohjossa uivien hermosolujen läpi ol i
Stetsonin napakka ja ki imainen ”Wuu-
huu”.

Kolme vi ikkoa myöhemmin Rämeensivu
odotti Pääl l ikön toimiston oven ulkopuo-
lel la . Muistikuvat ol ivat hataria ja ni itä ol i
vähän. Stetson ol i painunut maan al le
päivän vi isi kohdal la. Sanonut vain, että
tutkinnan intensiteetti ol i hänel le l i ikaa,
ol ihan hän sentään lomal la. Dagge ol i
soittanut päivittäin, yrittänyt solkottaa
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jotain ruumiinavauksen tuloksista ja joh-
tolankojen seurannasta. Nyt hän ol i vih-
doin saanut Rämeensivun asemal le.

Fade-in ol i Rämeensivun suosikkiefekti .
Si inä musi ikki tai puhe voimistuu voimis-
tumistaan alkaen kuin tyhjästä ja saa-
vuttaen huippunsa yleensä kl i imaksin-
omaisesti . Pääl l ikön saarna iski Rämeen-
sivuun fade-in-tyyl in, mutta miel lyttäväs-
tä sensaatiosta ei voinut pahemmin
puhua:

”. . .kertaa olen sanonut, ettei täl la isia vi i -
vytyksiä suvaita? Mitä si i täkin ol isi tul lut,
jos talvisodassa tiedustelusissit ol isivat
jääneet vi ikoksi korpeen ryyppäämään ja
vetämään käteen? Miten punainen vyöry
ol isi pysäytetty pontikkapannulta käsin?
Onko se ni in vaikeaa ymmärtää, että. . . ”

Fade-out ol i toinen Rämeensivun suosik-
kiefekteistä.

Dagge selvensi ti lannetta myöhemmin
pol i isita lon pommisuojaa muistuttavassa
ruokalassa. Ni ina Simonen ol i Sihteerio-
piston tyttöjä, escort-busineksessa. 27-
vuotias, asui yksin ja omisti koiran. Ky-
seinen pikkupiski löytyi rikospaikka-
tutkinnan yhteydessä vedenkeittimeen
sul lottuna. Simonen ol i mitä todennäköi-
simmin pistetty ki lon paloiksi Partner-
ketjusahal la, mikä totta kai ol i selvinnyt
laboratoriokokei l la teräöl jyn jäänteistä ja
varsin omalaatuisesta leikkuujäl jestä. Si-
mosen pankkiti l i l le ol i tehty vi imeisen
kahden kuukauden aikana kaksi vi isinu-
meroista tal letusta, mutta ti l i tietoja seu-
raamal la päätyi vain Sveitsi in.

”Oletko sitä mieltä, että minun ol isi pitä-
nyt mainita Pääl l iköl le, että tiedän, missä
neiti Simonen vietti vi imeisen i ltansa?”
Rämeensivu kysyi Daggelta yrittäen es-
tää latteaan läikkymästä ja epäonnistuen
surkeasti . Hän laski kupin pöydäl le ja ko-
hotti verestävät si lmänsä alaisensa mus-
tien si lmälasien kehystämi in harmaan-
vihreisi in. Dagge tui jotti takaisin epäus-
koisena pudistaen hitaasti päätään. Rä-
meensivu kaivoi rykäisten muistikirjansa
esi in ja alkoi esitelmöidä tuloksistaan.

Puukko-Ahmed ol i i tä isen Helsingin mer-
kittävin l imanul jaska, huumekätköjen
pal jastaja sekä kaikenlaisia pieniä hä-
märähommia hoitava pulunnussi ja . Hä-
nel lä ol i marokkolaistaustaansa vastaava
kahvinruskea iho, syvät juonteet si lmä-
kulmissa, ruskeat i lkikuriset si lmät sekä
huol itel lut mustat vi ikset. Nimensä hän
kertoi saaneensa, kun hänen vasem-
masta kädestään veistelti in irti kaksi
sormea hänen yrittäessään laittomana
si irtola isena Eurooppaan. Todel l isuudes-
sa hän ol i telonut sen kännipäissään ri-
susi lppuri in viettäessään juhannusta
Lappeenrannan möki l lään. Mikä tärkein-
tä Rämeensivun ja Dagerfjeldtin kannal-
ta, Puukko-Ahmed myös väl itti pimeitä
takseja.

Marokkolaisen toimisto ol i ”Ostan autosi
käteisel lä” -l i ikkeen pihan peräl lä . Katos-
sa pyöri traagisesti rampautunut tuule-
tin. Kesäkuuma puski aaltopeltiseinien
läpi ja sai Rämeensivun tuntemaan
olonsa vähintäänkin vittumaiseksi pui-
sel la IKEA-jakkaral la . Puukko-Ahmed ol i
lähes hautautunut pöytäänsä kuorrutta-
van paperi- ja mappipinon taakse – hel-
vetin hyvää hämäystä, mies tuskin ol i
ni in ki innostunut kirjanpidosta kuin mie-
lel lään virkaval lan edustaj i l le antoi ym-
märtää. Dagge tutkai l i seini l le ripus-
tettuja tiekarttoja ja Tal l innasta asti tuo-
tua tissikalenteria. Rämeensivu ol i pais-
kannut kuvan Simosen irtonaisesta
päästä pienyrittäjän eteen.

”Herra etsivän tulee ymmärtää, ettei
minul la ole mitään tekemistä tämän
asian kanssa, eikä mitään käryä kuka on
kuvassa. Kaamea näky kyl läkin! Täytynyt
ol la joku sairas mothafucker asial la”,
Puukko-Ahmed aloitti kuvaa juuri tutki-
matta ja kaivoi rauhassa taskustaan
Rizzla-vehkeet.

Rämeensivu nojautui taaksepäin, osin
vaikuttaakseen yhtä väl inpitämättömältä
kuin Puukko-Ahmed, osin l ievittääkseen
hiertävän vyönsol jen aiheuttamaa epä-
mukavuutta.
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”El i se on ihan kevyttä sattumaa vaan,
että hän teki vi imeisen matkansa sinun
väl ittämässäsi autossa. Tai ehkä se ol it-
kin juuri sinä, joka pisti tytön kappaleik-
si?” Puukko-Ahmed mulkaisi Rämeen-
sivua loukkaantuneena eikä heti keksinyt
nasevaa vastausta, joten Dagge tarttui
ti la isuuteen kääntäen katseensa virolais-
mal l in si l ikonirintamuksesta:

”Tarvitsemme jokaisen kuskisi tiedot, ja
jos autoissa on valvontaväl ineitä, ni in
pääsyn ni iden tal lenteisi in. Voit tietysti
vaatia, että hankimme luvat, mutta si l -
loin voi myös ol la, että saamme ne sa-
mantien kirjanpitosi läpikäynti in ja
puhelujesi kuunteluun. Onhan tämä sen-
tään murhatutkinta.”

Rämeensivu käänsi katseensa Daggeen
ja kohotti kulmiaan äl l istyneenä. Ihan
kuin tämä ol isi kasvattanut saatana sel-
kärangan kevään aikana! Nuori pol i isi
osoitti ihai l tavaa kykyä taitei l la sääntö-
jen rajamai l la ja ymmärtää pelokkaan
pikkuni lkin arvo viranomaisen näkökul-
masta. Ehkei rautakanki ol lutkaan ihan
ni in syväl lä Daggen perseessä kuin Rä-
meensivu ol i kuvitel lut.

Osa Puukko-Ahmedin kuskien autoista ol i
peräisin konkurssi in ajetuista taksifir-
moista ja siksi varustettu valvontakame-
roin. Ne ol i päätetty jättää paikal leen,
i lmeisesti mehevien kiristystuottojen toi-
vossa. Kymmentä vuotta aikaisemmin ne
ol isivat saattaneet toimia myös näkyvä-
nä pelotteena autossa riehumista suun-
nittelevi l le, mutta muutamien turval l i -
suuspol i i ttisten lakimuutosten myötä ka-
meroiden ei tarvinnut enää ol la näkyvi l -
lä , eikä valvonnasta tarvinnut enää
erikseen i lmoittaa. Lex Nokian laajennus-
käsittelyssä todetti in myös, että taksifir-
ma voi i lmoitusta vastaan hyvin käydä
valvontamateriaal ia läpi omasta aloit-
teestaan, jotta se ol isi helpommin jäsen-
neltävässä muodossa rikosi lmoitusta
tehtäessä.

Krapulaisen apinan raivol la Rämeensivu
ol i pidätyttänyt jokaisen Puukko-Ahme-
din kuskin väittäen, että he ol ivat syytet-

tyinä veronkierrosta ja talouden har-
maannuttamisesta. Valvontanauhoja
saattoikin sitten tutkia rauhassa vuoro-
kauden verran, eivätkä kuskit saisi l i iaksi
ideoita levittää sanaa tai , erityisesti jos
murhaaja ol i kuskien joukossa, lähteä
kaupungista.

Kymmentä yl i yksi yöl lä Pasi lan seutu ol i
hi l jennyt, mutta pol i isita lon kel lariker-
roksen pienistä ikkunoista kajasti valoa
ulos asti . Rämeensivu ja Dagge istuivat
epämukavi l la muovituolei l la , yl immät
paidannapit avoimina ja lukemattomia
tupakannatsoja ympäri l leen siroteltuina.
Dagge tui jotti särkevin, mutta valppain
si lmin tuplanopeudel la pyöriviä taksi-
matkavideoita, Rämeensivu lepuutti
omiaan.

Nauhojen tapahtumat toistivat yl lätyk-
settömästi i tseään. Helsingin, Vantaan ja
Espoon keskukset ja lähiöt vi l istivät ta-
kaikkunoissa valaistuksen vaihdel lessa
katulampuista neonvaloihin ja ulkospot-
teihin – tai jopa lähes täydel l iseen pi-
meyteen. Suuren osan aikaa takapenkit
ol ivat tyhj inä, mutta tasaisin väl ia join jo-
ku nousi kyyti in. Matkustajat ol ivat tuke-
vassa humalassa, ol i kyse sitten
bai laavista pariskunnista, yksi l lä käy-
neistä porhoista puvut pääl lä tai yl ipu-
hel ia ista perheenisistä poikien i l lan
jälkeen. Jokainen hoiti maksun käteisel lä,
eikä monikaan osannut kysel lä vaihtora-
hojen perään. Pari in otteeseen kuvissa
välähti myös kuski , joko riuhtomassa
sammunutta asiakasta pientareel le tai
kampeamassa läski lompakkoista juhl i jaa
sisäpuolel le.

Johtui se sitten vatsalaukun jäätävästä
poltteesta, Daggen innokkaasta asen-
nonvaihdosta tai freudi la isittain ki innos-
tavasta insestiunesta, puol i kahden
aikaan Rämeensivu havahtui . Thien-ni-
misen vietnami la isen kuskin kyyti in ol i
noussut lavuaarista ja ruumiinavauspöy-
täkirjasta tuttu nainen. Ni ina Simonen ei
kuitenkaan ol lut yksin. Taksissa ol i val-
mi iksi joku odottamassa häntä. Mies ol i
iso ja jykeväpi irteinen, Rämeensivul le
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tul i mieleen Tasmanian pussipiru, vaikkei
hän heti keksinyt, mi ltä eläin oikeasti
näyttäisi . Pussipirul la ol i yl lään tumma
puku, sen pääl lä lyhyt nahkatakki ja kai-
ken kukkuraksi urpo sunglasses-at-night
-tyyl i sekä si i l iksi a jeltu tumma tukka –
ärsyttävän geneerinen aivoton juntti , jo-
ko jonkin prätkäjengin älykköjäsen, tyyl i -
tajuton yksityisetsivä tai hyvin toi-
meentuleva pikkurikol l inen. Dagge mai-
nitsi tämän nousseen kyyti in keskustas-
ta, Mikonkadul la si ja itsevan teini-
juottolan edustalta mukanaan musta ur-
hei lukassi , joka ol i sul lottu taksin ja lkati -
laan, kuvan ulottumattomi in.

Mies nyökkäsi Simosel le, joka ol i , kuten
kuolemansa jälkeen kävisi i lmi , kevyissä
pi l lerihöyryissä, mutta si l ti selvästi kupl i -
vaisel la tuulel la . Rämeensivu pani mer-
ki l le, että vaikka kaksikko selkeästi tunsi
toisensa, eivät heidän väl insä voineet ol-
la erityisen läheiset – keskustelu ol i vä-
häistä, koskettelua ei tapahtunut ja
suurimman osan matkasta mies vi lkui l i
taksista ulos Simosen räplätessä käsi-
laukkuaan ja kikatel lessa itsekseen.

Hetkeä myöhemmin Simonen ja aurinko-
lasimies nousivat taksista pol i isei l le tu-
tussa osoitteessa. Simonen astui ulos
ensin ja mies nykäisi urhei lukassinsa
kantoon. Dagge pysäytti nauhan.

”Helvetin huol imaton murhaaja mei l lä
si inä”, hän sanoi miettel iäänä ja jatkoi ,
kun Rämeensivu ei vastannut: ”Tai no,
ehkei sitä heti arvaisi , että pimeäkin tak-
si kyttää mitä teet.”

Rämeensivu pysyi hi l jaa. Jokin raaputti
väsyneiden aivojen sisäpintaa. Jokin ää-
nekäs, tuloi l laan oleva aavistus. Simonen
ja mies. Taksissa. Hieman vanhentuneen
laajakulmaisen infrapunakameran har-
maannuttava katse. ”Ota taaksepäin. Hi-
dastettuna.” Dagge teki työtä käskettyä,
mutta Rämeensivu keskeytti nauhan
melkein heti uudestaan. Pussipiru jäh-
mettyi käsi urhei lukassin kahval la, kas-
vot sivuttain kohti kameraa, toinen käsi
työntämässä taksin ovea auki . Häiriöaal-
to taivalsi verkkaisesti ruudul la näkyvän

pysähtyneen kuvan halki . Kuvan keskel lä
ol i salamavaloihin ja kuvaaj i in tottunut
mies, joka ei koskaan kuitenkaan ol lut
ni iden huomion varsinaisena kohteena.
Mies, jonka l ihaksikkaat kädet ol ivat har-
jaantuneet nimenomaan tuuppimaan
esteitä pois tieltä. Mies, joka hyeenalau-
man kynsissä suojelee asiakastaan ja
raivaa täl le tien Eduskuntatalon portai l ta
CD-auton tummennettujen ikkunoiden
taa. Sama mies, jonka Rämeensivu ol i
nähnyt toimintaan jähmettyneenä juoru-
lehden lööpissä, haukkamainen demari-
nainen suojeluksessaan.

Nel jän asemal la nukutun tunnin, kahden
tupakka-askin ja usean takeaway latten
jälkeen Rämeensivu ja Dagge seisoivat
käskynjakohuoneessa hätäisesti kyhätty
Powerpoint-esitys tukenaan esitelmöi-
mässä tutkinnan uusista käänteistä
Pääl l iköl le ja tusinal le muul le paskalaki l -
le. Ni ina Simosen murhan pääepäi lty ol i
Roi Tul ikoura, SDP:n kansanedustaja I lo-
na Kokkosen avustaja ja turvamies. Pi-
dätysmääräys ol i samaisena aamuna
annettu ja ryyditetty etsintäluval la Tul i -
kouran asunnol le.

Roi Tul ikouran kämppä si ja itsi Vuosaaren
vanhimmassa tornitalossa, 24. kerrok-
sessa, aivan metroaseman vieressä.
Miekkataksi ei ol lut seudul la harvinainen
näky, eikä kukaan spurguista, ostaritei-
neistä tai jengi lä isistä ki innittänyt erityi-
sen tarkkaa huomiota nel jän virka-
pukuisen pol i isin saapumiseen. I l lan pi-
metessä he kaikki pyrkivät vaikuttamaan
mahdol l isimman huomaamattomi lta.
Mai jaa seurasi vuoden -71 Taunus.

Sinivuokot menivät edeltä, Rämeensivu
muutaman askeleen päässä. Vi isikko
sul loutui saksalaisvalmisteiseen hissi in
hi l ja isina keskittyen pitämään kaasun-
tuotantonsa kurissa. Murhasta epäi ltyjen
pidättäminen kun nyt kuitenkin ol i a ika
vakavaa hommaa.

Oven takaa kuului aggressi ivinen bas-
sonjytke ja sen pääl le huudettua tren-
dikkään ironista haistapaskalyri ikkaa
vai l la yhtäkään ki innostavaa nyanssia tai
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variaatiota. Rämeensivu soitti ovikel loa
pitkään ja hartaasti virvel irummun ryt-
miä tapai l len, mutta kyl lästyi pian odot-
teluun. Hän vi ittasi kahdel le kaapin-
kokoisel le konstaapel i l le ja nämä rysäyt-
tivät oven auki yhdel lä si isti l lä testoste-
ronia tihkuval la muurinmurtajan hei-
lautuksel la.
Asunnossa ol i kolme huonetta ja keittiö.
Ti lava, avara modernin ihmisen unelma.
Nätti parveke, jolta avautui näkymä Hel-
singin yl i , Kalasataman pimenevässä i l -
lassa loistavi l le tornei l le johti ti lkku-
täkkimäinen valomeri malti l l isemmin va-
la istuja alueita ja metro luikertel i kohti
länttä kuin lapamato ohutsuolessa. Kyl-
pyhuone ol i vastaremontoitu, sisustus
mitäänsanomattoman tyyl ikästä beigeä,
harmaata ja mustaa ni in kalusteissa kuin
pinnoissakin.

Roi Tul ikoura ei ol lut enää kotona – aina-
kaan metafyysisessä mielessä. Pussipi-
run ruumis löytyi klassisesti kylpy-
ammeesta seuranaan vaahtoa, keltainen
kylpyankka, ulostetta ja 1400-wattinen
ki inalaisvalmisteinen hiustenkuivaaja.
Rämeensivu kirosi UKK-henkisesti ja pot-
kaisi tuhannen euron jalustakaiuttimen
läpi olohuoneen lasipöydästä.

Dagge hieroi si lmiään ja kohensi lase-
jaan. Raportti ol i , kuten yleensä jos Rä-
meensivu joutui itse ni itä kirjoittamaan,
lyhytsanainen ja ival l inen. Kokonaiskuva
tul i kuitenkin selväksi . Tul ikoura ei mis-
sään tapauksessa ol lut kuol lut yksinker-
taisen tapaturmaisesti . Ensinnäkin si i l i -
tukkainen mies tuskin yl ipäätään tarvit-
sisi hiustenkuivaajaa itsel leen. Toisek-
seen kämpässä ei ol lut merkkejä toisesta
asukkaasta, eikä viral l isissakaan tiedois-
sa ol lut mitään vi itteitä sel la isesta. Kyse
si is tuskin ol i myöskään tyttöystävän
laitteel la tapahtuneesta vahingosta.

Jä l jel le jä i kaksi pääasial l ista vaihtoeh-
toa. Joko Tul ikouran ol i tappanut johonkin
kauheaan totuuteen aamul la herännyt
yhden yön juttu tai sitten hänet ol i vai-
ennettu. Jotenkin kummasti sekä Rä-
meensivu että Dagge kal l istuivat jä l -

kimmäisen vaihtoehdon kannal le.

Kansanedustaja I lona Kokkonen, SDP,
VTM, 34 v. , ensimmäinen radikaal i de-
mari koskaan. Kasvissyöjä, rata-autoi l i ja ,
ju lki lesbo, tiukka talous- ja ulkopol iti ikan
asiantunti ja, joka ei pelännyt sanoa, että
kaikki menee maassa aivan päin vittua,
jos pää pidetään pelkästään Pohjanmaan
pensaassa tai Bryssel in persreiässä. ”Ta-
ke a look around. Tarvitset Kokkosta”
sloganina edel l isvaaleissa, PerS-SDP-
koal itiohal l i tuksen avainteki jä, nainen,
joka si irsi turkistarhauksen nykyaikaan ja
eettisemmäl le pohjal le – ei enää mink-
kejä ja kettuja häkeissä, vaan synteetti -
sesti ja lostettua luontoystäväl l istä ja
eettistä turkiseläin-DNA:ta tankeissa,
totta kai saatavina kevään muotiväreissä
tai Afrikan serkku -kuoseiksi räätälöitynä.

Kirkuvia lokkeja tappelemassa jo kerran
syödystä pori la isesta katukiveyksel lä,
taustal la Eduskunnan l isärakennus.
Edustaja Kokkosen työhuone. Täynnä
tärkeän näköisiä mappeja, muistioita,
selvityksiä, aloitteita, addresseja, pöytä-
kirjoja, esitysl istoja, toimistotarvikkeita,
ni iden seassa kahvikuppeja ja menthol-
tupakka-aski . Rämeensivu tunsi inhotta-
vaa ulkopuol isuuden tunnetta seiso-
essaan huoneen ovel la kauhtuneessa
takissaan, hengitys motoristin hansik-
kaan tuoksuisena vastapäätä asial l iseen
jakkuun pukeutunutta nuorta ja menes-
tynyttä pol i i tikkoa. Näennäisestä epäjär-
jestyksestä huol imatta Kokkosesta huo-
kui laskelmoivaa itsevarmuutta, ti lanteen
tasal la olemisen auraa. Nainen näytti
tietävän tasan tarkkaan, mihin mikäkin
paperi l i i ttyi , missä vaiheessa el inkaar-
taan se mahtoi ol la ja mihin hänen piti
mi l loinkin paneutua. I lona Kokkonen ei
vaikuttanut ihmiseltä, joka tekee virheitä
tai jättää mitään sattuman varaan. Kui-
tenkin nyt, Rämeensivun astuttua huo-
neeseen, Kokkosen närkästyneisyys ja
väl inpitämätön yl lättyneisyys vaikutti
pääl le l i imatulta. Ehkä Rämeensivun vie-
rai lu l lakin ol i oma lokeronsa Kokkosen
päänsisäisessä nel iu lotteisessa tehtävä-
l istassa.
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”Edustaja Kokkonen”, Rämeensivu aloitti ,
”mennään suoraan asiaan. Roi Tul ikoura
on löydetty kuol leena asunnostaan.” Lä-
hes huomaamaton värähdys kulki naisen
vartalon läpi tämän kääntyessä poispäin,
katsomaan ikkunasta ulos lokkien taiste-
lua eloonjäämisestä.

”Tapaus ei vaikuta tapaturmalta saati i t-
sari l ta. Olette i lmeisesti ol leet melko. . .
Läheisissä ammati l l isissa tekemisissä?
Kuka ol isi voinut haluta tappaa hänet?”
Rämeensivun teki sietämättömästi miel i
tupakkaa. Päätä särki ja vatsaa kivisti ,
l i ian kauan i lman kunnol l isia päihteitä.

I lona Kokkonen astui pois ikkunalta ja ly-
sähti työtuol i l leen järkyttyneen oloisena.
Hän hautasi kasvot käsi insä. ”En tunne
Roin yksityiselämää kovin hyvin. Tai si is,
en nyt voi sanoa ni inkään, mutta joten-
kin olen aina ajatel lut, että hänen viha-
miehensä ol isivat vain minun viha-
miehiäni – minun nimel läni varustettuna
tulevat kaikki tappouhkaukset. Mutta et-
tä joku tappaisi hänet ja --”

Retropöytäpuhel imen korviavihlova piri -
nä keskeytti sen, mitä I lona Kokkonen ai-
koikaan sanoa. Rämeensivu kirosi hi l jaa
ja löi kädet taskuihinsa nolona. Älypuhe-
l imet. Se ni istä edel leen puuttui , että
osaisivat ol la soimatta väärissä paikoissa
ja väärinä hetkinä. Soittajaa tarkistamat-
ta Rämeensivu katkaisi puhelun ja an-
teeksipyynnön mutisten survoi luurin
takaisin takkinsa taskuun. Aivan varmas-
ti ol i ol lut puhel inmyyjä. Ni itä hän vihasi .
Ei varsinaisesti siksi , että ne häiritsivät
häntä vääri in aikoihin tai tuputtivat jo-
tain saatanan turhaa Koti&Kuivakäymälä
-ti lausta. Enemmänkin siksi , että ne sai-
vat hänen olonsa ni in perkeleen vaivaan-
tuneeksi . Mieheksi , jol la ei ol lut tapana
si lmin nähden ahdistua tai väl ittää si i tä
mitä muut ajattel ivat Rämeensivul la ol i
yl lättävän korkea kynnys lyödä luuri kor-
vaan tai sanoa tiukasti , ettei ki innosta.
Ni itä kävi sääl iksi ! Seitsemän euroa tun-
nissa ja provikka, jonka eteen piti suun-
ni l leen yrittää petosta tai sattua
soittamaan sopival le Alzheimer-tapauk-

sel le. Ei se ol lut ihmisten työtä.

”Ol itte sanomassa. .?”

”Minun on vain vaikeaa uskoa, että joku
halusi hänel le pahaa. Työstään huol i -
matta Roi ol i lempeä ja ystäväl l inen,
avul ias tyyppi --”

Ring-ring-voivittusaatanaring-ring. Kok-
konen antoi kaiken ylenkatseensa, hal-
veksuntansa ja näkemyksenä yl itar-
kastajakapteenin ti lannetajuttomuudesta
valua sinisistä si lmistään Rämeensivun
niskaan. Soittaja ei ol lutkaan puhel in-
myyjä. Ruudul la välkkyi ”Dagge”. Rä-
meensivu poistui huoneesta pyydel len
vaisusti anteeksi . Vatsaa korvensi ni in,
ettei Taunuksen takapenki l lä lojuvista
Renniestäkään ol isi apua. Dagge tiesi
hänen olevan Kokkosen luona, miksi hi -
tossa tämä soittaisi kesken kaiken?

I lona Kokkonen puristi rystyset valkoisina
työtuol insa selkänojan reunaa ja tui jotti
a las kadul le Rämeensivun astuessa uu-
del leen sisään.

”Edustaja Kokkonen. . . Teidät on pidätetty
epäi ltynä Roi Tul ikouran murhasta.” Rä-
meensivu huomasi äänensä kuulostavan
ontolta. Hän ei ol lut odottanut tätä, ei
näin nopeasti , eikä saanut loihdittua
esi in virkamiehen itsevarmuutta, eikä
oikein omaa arroganttia asennettakaan.

Laskeva aurinko värjäsi Pasi lan harmaat
elementtihirvitykset ja uututtaan vielä
ki i l tävät tornitalot oranssinpunal la. I l -
massa ol i jo häivähdys syksyn tuntua,
kirpeyttä, lähestyvän kuoleman, tuhon ja
SM-l i igan odotusta. Rämeensivu seisoi
tupakkahuoneen parvekkeel la ja poltti
ketjussa Cameleita. Puhel in ol i ki inni .
Mediat ol ivat aloittaneet l injojen pom-
mittamisen heti jonkun otettua luki jan
kuvan vuoden -71 Ford Taunukseen saa-
tetusta Kokkosesta ja nohevan kesätoi-
mittajan yhdistettyä kuvan miehen
turval l isuuspol i isi in.

Tul ikouran asunnosta ei löytynyt sor-
menjälkiä eikä puhel invastaajaviestejä.
Ei turvakamerahavaintoja, si lminnäki jöi -
den kertomuksia naisvieraasta, ei pai-
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kannustietoja Kokkosen kännykän l i ik-
keistä. Tekninen tutkinta ol i ol lut osin on-
nekas, tosin aika perinteisel lä TV:stä
tutul la taval la .

Kokkonen ol i yöpynyt turvamiehensä
luona. Romanti ikasta ei ol lut jä lkiä. Hius-
tenhoitotuotteiden levittämiseen tarkoi-
tetut hansikkaat kädessä hurisevan
hiustenkuivaajan l ipsauttaminen täyteen
kylpyammeeseen ei ol lut vaikeaa. Kivu-
l ias, mutta nopea tapa lähteä. Kokkosen
ol i täytynyt vain koputtaa oveen ja pyy-
tää päästä kuivaamaan hiuksensa bi lei l -
taa varten huol imatta si i tä. että
Tul ikoura ol i kylvyssä. Kyl lähän työkave-
reiden kesken se ol i ok. Kylpyhuoneen
mattoon ol i jäänyt vain muutama puna-
ruskea hius.

SDP-PerS-koal ition vapautettua DNA-re-
kisteröinnin kahden perättäisen hal l i tus-
kautensa aikana jokaisen pienim-
mästäkin rikkeestä epäi l lyn DNA:n ol i
saanut säi löä ja arkistoida tulevia rikos-
paikkatutkimuksia varten. Hal l i tuspuolu-
eet ol ivat näyttäneet esimerkkiä ja
osoittivat luottamuksensa turval l isuus-
pol i isi la itokseen olemal la ensimmäisinä
vanupuikotettavien joukossa. Äänestäes-
sään puolesta kahdesti kahdeksan vuo-
den sisään I lona Kokkonen ei ol lut ehkä
tul lut ajatel leeksi , että Turva-Suomi ol isi
jonain päivänä hänenkin perässään. Ai-
nakaan hän ei ol lut ni iden joukossa, joi l la
ol i pol i isiupseereita kavereinaan vahin-
gossa sotkemassa tai hävittämässä tuo-
reita uuden ul jaan rikoksia ehkäisevän
valtion arkistonäytteitä.

Tul ikoura ol i tappanut ja paloitel lut Ni ina
Simosen, kuten sivi i l issä oikein mukaval-
ta kaveri lta saattoikin odottaa. Kokkosen
pankkitiedoista kävi i lmi , että suuria
summia rahaa ol i l i ikkunut kansanedus-
taja lta Sveitsin ti l i l le ja sieltä, kuten jo ai-
emmin ol i huomattu, escort-tyttö
Simosel le. Oikeusprosessin kuluessa saa-
taisi in selvi l le, että kaksikol la ol i ol lut
myrskyisä suhde ja että vi ime aikoina Si-
mosen amfetami iniaddiktion pahentues-
sa tämä uhkasi käräyttää Kokkosen
huumeista ja menneisyydestään tuotta-

jana Lontoon pornoskenessä. Kun raha ei
ri i ttänyt, alkoivat Simosen uhkaukset
kärj istyä ja Kokkonen laittoi yökerhori i -
dan jälkeen Tul ikouran asial le. Kaikki ol isi
mennyt suunnitelmien mukaan ja pol i isi
ol isi pyörinyt ympyrää etsien saatanan-
palvojametsureita, el lei Puukko-Ahmedin
taksia ei ol isi löydetty. Lain ja järjestyk-
sen puolel la olevana kansalaisena Ah-
med ol i väl i ttänyt tiedot pol i isien
ki innostuksesta VIP-asiakkai l leen, kuten
Tul ikoural le, joka ol i panikoituneena soit-
tanut Kokkosel le. Kansanedustaja ol i lu-
vannut, että kaksikko lähtisi maasta ja
painuisi Thaimaahan. Tul ikoura ol isi ehkä
voinut arvata, ettei hänen pomonsa uh-
raisi uraansa ja vaikutusvaltaansa turva-
miehensä takia.

Dagge astui tupakkaparvekkeel le ja kat-
soi hetken hi l jaa auringonlaskua Rä-
meensivun vierel lä, kunnes sanoi :
”Pääl l ikkö tahtoo nähdä sinut. . . Ylennys-
tä tuskin heruu, mutta yksikkö sai kyl lä
pisteet tapauksen nopeasta selvittämi-
sestä. Skandaal i jää sitten demareiden ja
toimittaj ien riepoteltavaksi . ”

Pääl l ikkö ravasi uraa toimistonsa lattiaan
innosta puhkuen. Hän ol i nakannut vir-
katakkinsa naulakkoon, mikä pal jasti
valtavat hiki la ikut valkoisen paidan kai-
naloissa ja sykkivät suonet joulukinkku-
hauiksissa.

”Rämeensivu perkele! Helvetin hyvää
työtä! Kuka ol isi uskonut edustaja Kok-
kosesta. Kunnon pol i isityötä. Nyt vain pi-
dätte turpanne ki inni tutkinnan
yksityiskohdista ja varsinkin si i tä kos-
teasta jaksostasi . Mutta si i tä huol imatta,
pois se minusta, ei muisteta pahal la!
Helvetti , sinähän olet kuin i lmetty esi-
isäsi Ensio. Kunnon korpisissi , ryssänä-
pärien ja femakkoterroristien kauhu, ai-
kamme legenda, talvisodan hengen
ruumii l l istuma, perkele Rämeensivu. . . ”

Fade-out.
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Shimo Suntila

Nimeni on Marlowe. Ovessani lukee hiukkasetsivä.

Sade pi iskaa pimeää kujaa, kun vedän l i ipasimesta. Suul iekin välähdys ja aseen
paukahdus ajaa myonin esi in roskiksen takaa. Paiskaan hänet seinää vasten. "Alahan
puhua", ärähdän.

"Älä ammu! Hadronin baari , Cernin l iepei l lä . Et sitten kuul lut tätä minulta. "

Jatkan matkaa ja pistän tupakaksi . Jä lki a lkaa lämmetä. Vi ime hetkel lä huomaan
takaa tulevan auton. Väistän konepistool in sylkemän neutri inosuihkun syöksymäl lä
maihin.

Baarissa lahjon itseni sisään muutamal la gigaelektronivolti l la . Totinen i lmeeni ja
Tevatronin vi lautus avaavat tieni takahuoneeseen. Kaksi kännistä elektronia vaeltaa
joka puolel la, kunnes huomaavat minun tarkkai levan ni itä. Vaalea bosoni istuu
nurkkapöydässa naukkai lemassa viskiä. Istuudun.

"Neiti H iggs. Tiedättekö, teitä on etsitty pitkään."

Hiukkasetsivä
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Mikko Jarmo pudottautui polvi l leen ja
laukaisi kahdesti .

Suureen l ierihattuun pukeutunut mies
vetäisi käsiaseen sisään suuren autonsa
ikkunasta. Auto vi i letti ohitse. Jarmo lau-
kaisi perään. Luoti kimmahti hyödyttö-
mänä mustan auton perästä.

Jarmo tui jotti hetken aikaa auton perään,
sitten hän työnsi Naganin takaisin kaina-
lokoteloon. Ase tuntui kuumalta, mutta
si ihen Jarmo ol i tottunut.

Si ihenkin Jarmo ol i tottunut, että häntä
ammutti in ohiajavista autoista, mutta
yleensä hän tiesi tai a inakin aavistel i , ku-
ka häntä ampui , mutta täl lä kertaa hän
ei tiennyt ol lenkaan, kuka autoa ajoi . Au-
to ol i ol lut hänel le outoa mal l ia ja se ol i
tul lut tyhjästä, ajanut pimeää katua pit-
kin. Jarmo ol i melkein vanhasta tottu-
muksesta vetäissyt Naganin kotelostaan
esi l le juuri a joissa.

Jarmo jatkoi matkaansa. Öinen Helsinki
ol i pimeä ja tyhjä, autio. Päästyään peri l -
le Kivelänkadul le Jarmo kävel i sisäpihal le
ja etsi oikean oven. Hän koputti oveen.
Hetken kuluttua ovi raottui ja pieni Be-
retta työntyi ulos.

Jarmo sanoi sovitun salasanan ja Beretta
vetäytyi takaisin sisään. Ovi aukeni
enemmän ja Jarmo näki Fel isattin pu-
keutuneena typerään valeasuun.

"Anteeksi järjestelyt" , Fel isatti sanoi
kömpelöl lä ruotsinkielel lä .

Jarmo ei sanonut mitään astuessaan Fe-
l isattin ohitse. Fel isatti sulki oven hänen
takanaan. Jarmo kääntyi .

"Menkää peremmäl le, olkaa hyvä", Fel i -
satti sanoi .

"Minul la ei ole sitä. "

Fel isatti rypisti kulmiaan. "Sanoitte pu-
hel imessa, että. . . "

"Ni in sanoin" , Jarmo sanoi . "Mutta se ol i
vaikeampaa kuin luul in. "

Mikko Jarmo ja salaperäisen
Varjon tapaus

Jaakko Ensio
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"Luul in että tei l lä on paremmat keinot
kuin edeltäj i l länne."

" Jä l jet katoavat aika nopeasti" , Jarmo sa-
noi . "Fabergén munista on kadonnut
monta, kukaan ei tunnu tietävän, mihin
suuri osa ni istä katosi bolshevikkien val-
lankumouksen jälkeen." Jarmo kaivoi tu-
pakkarasian taskustaan, avasi sen
hopeisen kannen ja sytytti yhden. Savu-
ke valaisi pienen huoneiston ahdasta
eteistä.

"Hyvä Jumala" , Fel isatti sanoi ita l iaksi .
Sitten hän vaihtoi takaisin kankeaan
ruotsi in: "Nyt se muna on jonkun pahaa
aavistamattoman hal lussa. . . He eivät tie-
dä, mitä pahaa si l lä voi tehdä."

"Luulen, että sen perässä on joku muu-
kin kuin minä", Jarmo keskeytti .

"Miten ni in?"

Jarmo kertoi , mitä kadul la ol i tapahtunut.
"En ole varma, mutta luulen, että se l i i t-
tyy tähän tapaukseen."

"Kuka se muka voi ol la?"

"Minul la ei ole käsitystä. Näin vain suu-
ren l ierihatun."

"Suuren l ierihatun?"

Jarmo nyökkäsi . "Auto ol i jotain outoa
mal l ia . "

"Onhan tei l lä varmasti vihol l isia . "

"Ei kenel läkään ole täl la ista autoa."

Fel isatti pureskel i a lahuultaan hetken.
"Mitä aiotte tehdä seuraavaksi?"

"Minul la on vihje, aion seurata sitä. "

"Ettekä i lmeisesti a io kertoa si itä minul le
mitään?"

Jarmo pudisti päätään. Hän nyökkäsi Fe-
l isatti l le ja astui tämän ohitse ulos oves-
ta.

"Miks mä tietäisin mistään semmoses-
ta?"

"Tunsit aikoinasi timanttivarkaita. Ol it
mukanakin yhdessä tai kahdessa gängis-

sä. "

"Kaikki ne tunsi . Mäkin, joo, mutta ei si i -
nä ole mitään kertomista. " Hirvi-Mal lo-
nen vetäisi lasinsa tyhjäksi ja kaatoi sen
täyteen Jarmon tuomasta pul losta.

"Keitä heistä on vielä jä l jel lä?"

"Pennanen."

"Kyösti Pennanen?"

Hirvi-Mal lonen nyökkäsi . Suunnattoman
kokoinen pää hei lahti , suuret leuan al la
heltat hei lahtivat sen myötä. Mal lonen
nosti lasin huul i l leen ja sanoi : "Pennanen
on nyt isol la herral la töissä, saas nähdä,
pääsetkö juttusi l le ol lenkaan." Mal lonen
tyrskähti epämiel lyttävästi ennen kuin
tyhjensi lasinsa.

"Kenel lä isol la herral la?"

"Tai ehkä sitä pitäisi sanoa isoksi rou-
vaksi . "

"Craucher?"

Mal lonen tyhjensi lasinsa yhdel lä sie-
mauksel la, iski lasin pöytään ja sanoi :
"Sähän ootkin aina ol lut semmonen fiksu
kaveri . "

Jarmo ki itti ja poistui surkeasta haise-
vasta asunnosta, jossa ennen ni in vahva
rikol l inen asui vi imeisiä vuosiaan. Ehkä
vi imeisiä kuukausiaan.

"Sinua etsivät muutkin. "

Oopiuminhaju tunkeutui Jarmon sierai-
mi in. Hän katsel i ympäri l leen. Salongin
seinustal la istui kaksi korstoa, joista toi-
sen Jarmo ol i tavannut ennenkin, mutta
hän ei muistanut tyypin nimeä. Toisen
nimeä hän ei tiennyt.

"Kuka?" Jarmo kysyi .

"Ulkomainen tyyppi" , Minna Craucher
sanoi suuresta nojatuol istaan, josta hän
hal l innoi kirja l l ista salonkiaan ja rikol l ista
toimintaansa. Nojatuol in vieressä istui
lattia l la tyynyjen pääl lä lyhyttukkainen
laiha nuori mies, jol la ol i si lmälasit.
Craucher kurotti väl i l lä kättään ja rap-
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sutti nuoren miehen päälakea.

"Suuri l ierihattu vai?"

"Kuka hän on?"

"Ei sanonut nimeään."

"Mitä kerroit hänel le?"

"Mitä halusitkaan minusta, Jarmo?"

"Onko Pennanen vielä sinul la hommis-
sa?"

Toinen seinän vieressä istuvista korstois-
ta naurahti , Jarmo kääntyi katsomaan.

"Mitä tuo nauraa?" Jarmo kysyi Crauche-
ri l ta.

"Mitäs luul isit?"

"Onko Pennanen kuol lut?"

"Ol lut kadonneena jo jonkin aikaa."
Craucher tui jotti Jarmoa epäi levästi . "Mi-
tä sinä hänestä halusit?" Nuori si lmälasi-
päinen mies kääntyi katsomaan
Craucheria si lmissään häivähdys outoa
himoa.

"Miten hän kuol i?"

Craucher kohautti olkapäitään. "Mistä
minä tiedän? En minä sitä tehnyt, jos si-
nä sitä mietit, Jarmo."

"Tietävätkö nuo sinun korstosi enem-
män?" Jarmo hei lautti peukaloaan kahta
tyyppiä kohti .

Naurahtanut mies nousi istumaan suo-
rempaan ja sanoi : "Mitäs yksityiskyttä
uhittelee?"

Craucher nosti kätensä. "Anna ol la, Nie-
melä. " Jarmol le Craucher sanoi : "Miksi
haluat Pennasen? Sehän ol i pikkuteki jä.
Ni in kuin kaikki anarkistit. "

"Pennasen anarkistit varastivat timantte-
ja ja muuta. "

"Oletko timanttien jäl j i l lä , Jarmo? Minä
kun luul in, että kaikki heidän varasta-
mansa timantit saati in takaisin. Vai ajat-
teletko kenties sitä Fabergén munaa,
jonka heidän huhutaan vieneen? Jol la on
kuulemma salaperäisiä voimia?" Crauc-
her naurahti kireästi . "Sen pitäisi tehdä

omistajansa kuolemattomaksi ! Kaikkea
ne ryssät keksivätkin. . . "

"Kuka Pennasen tappoi?"

Craucher kohautti uudestaan olkapäi-
tään. "Mistä minä voisin tietää?" Nainen
työnsi imukkeel la varustetun savukkeen
takaisin suuhunsa, puvun kapea olkain
valahti kyynärvarrel le. " Jos se ol i se si-
nun ulkomainen ystäväsi , se vi ittatyyppi .
Jos hänkin ol i anarkisti . Nehän tappele-
vat aina keskenään." Craucher rapsutti
taas nuorta miestä päälaelta.

Jarmo jätti Craucherin lauseen huomiotta
ja kääntyi . Hän ol i törmätä kolmanteen
korstoon, joka ol i hi ipinyt sisäl le hänen
huomaamattaan. Isokokoisel la tyypi l lä ol i
Mauser kädessä, se osoitti Jarmoa suo-
raan vatsaan.

"Anna ol la, Kukkonen", Craucher sanoi .

"Älä kysele Pennasesta", Kukkoseksi sa-
nottu sanoi .

"Sinäkö hänet tapoit?"

Kukkonen murahti . "Minä tapan sinutkin
tosi helposti . "

"Kuul itko, Craucher, sinun korstosi
myönsi tappaneensa Pennasen", Jarmo
sanoi päätään kääntämättä.

"Lähde nyt vain, ettei Kukkonen pistä si-
nua päivi l tä. " Craucher naurahti kuivasti
Jarmon takana.

Kukkonen väistyi hiukan, mutta tönäisi
Jarmoa tämän poistuessa salongista.

I I

Jarmo nosti kätensä pois toimistonsa ul-
ko-oven kahvasta ja vetäisi Naganin kai-
nalokotelostaan. Hän odotti hetken,
kuuntel i sisältä kuuluvia ääniä ja potkaisi
sitten oven auki . Hän lennätti kaksi tai
kolme luotia nopeassa tahdissa toimis-
toonsa ja painautui seinää vasten.

Mitään ei kuulunut, el lei sitten vaimeaa
hengitystä, joka tuntui tulevan kuin jon-
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kin kankaan läpi .

Sitten kuului tuttu kl ik-ääni , kun ase - tai
aseet - viritetti in. Sitten ei kuulunut taas
mitään.

"Kuka ikinä oletkin" , Jarmo sanoi , "tiedän
kyl lä, mitä etsit. Minul la ei ole sitä. "

Hetken päästä kuului uusi kl ik-ääni . Isku-
rit päästetti in takaisin lepoasentoon. Sit-
ten kuului ikkunan avaamisen ääni .

Jarmo kääntyi Nagan tanassa. Hän ehti
nähdä, kun vi ittaan pukeutunut mies
loikkasi ikkunasta ulos. Jarmo syöksyi ik-
kunal le. Vi itta perässään l iehuen mies ol i
hypännyt kahden kerroksen matkan pi-
harakennuksen katol le ja ol i nyt hyppää-
mässä alas pihal le.

Mies katsahti ylös. Jarmo näki kahden
pistool in nousevan ja vetäisi päänsä si-
sään, kun luotiryöppy hajotti yhden ikku-
noista ja heitti seinärappausta pihal le.

Kun hän katsoi uudestaan ikkunasta, pi-
hal la ei näkynyt enää ketään. Kukaan ei
tuntunut edes heränneen ammuskelun
ääni in.

Jarmo kääntyi ja laski Naganin työpöy-
däl leen. Hän meni puisel le arkistokaapi l -
leen ja vetäisi auki sen yl immän laatikon.
Hän otti esi l le Hornanl innan kortin ja las-
ki sen pöydäl le eteensä. Korttia katsel-
lessaan hän kaivoi taskustaan hopeisen
tupakkarasian, otti rasiasta yhden sa-
vukkeen, la ittoi sen huul iensa väl i in ja
sytytti . Pari henkosta vedettyään hän
tarttui puhel imeen ja väänsi Hornanl in-
nan numeron. Hän tiesi herättävänsä
miehen, mutta ei väl ittänyt.

"Mitä helvettiä?" luurista kuului kohta.

" Jarmo tääl lä, terve."

"Hittoako soittelet keskel lä yötä?" Ääni
kuulosti humalaiselta.

"Tarvitsen tietojasi . "

"Minä en tee enää ni itä hommia. Tiedät
kyl lä mitä minul le tapahtui . "

"Onko Pennanen kuol lut?"

"Pennanen. . . " Hornanl inna rykäisi pari

kertaa luurin toisessa päässä, kuului ka-
hinaa ja kol inaa. Vanha yksityisetsivä i l -
meisesti etsi tupakkaa. "Kyösti
Pennanen?"

"Kyösti Pennanen."

Kuului l isää kahinaa, sitten tul itikun raa-
paisun ääni . Hornanl inna yskäisi pari
kertaa uudestaan, sitten kuului ääni , joka
syntyy, kun tupakansavua imetään si-
sään. "Mistä kuul it että voisi ol la kuol-
lut?"

"Craucheri l ta. "

Hornanl inna vetäisi uudestaan savua si-
säänsä. Kuului tulen ritinää, tupakka ol i
a ivan luurin vieressä. "Minä tiedän vain,
että se on kadonnut. En ole kuul lut, että
ol isi kuol lut. "

"Hänhän on ainoana jäl jel lä si i tä anar-
kisti jengistä, jonka tuhosit si l loin 1913?"

"Pari ammuin saman tien, kaksi nappasi
tsaarin pol i isi . . . Kyl lä, Pennanen on ai-
noa. Mitä haluat hänestä?"

"Kuka on mies, joka ajaa oudol la autol la
ja pitää suurta vi ittaa ja l ierihattua?"

Hornanl inna ol i hetken ajan hi l jaa. "Ei
mitään helvetin käsitystä. Miksi kysyt?"

"On seurai l lut minua tänä yönä."

"Li i ttyykö se Pennaseen jotenkin?"

"En tiedä. Ol iko Pennasel la perhettä,
puol isoa, jotain?"

" Jonkin sortin vaimo si l lä ol i . Venäläinen
ämmä. Tai virolainen. Kovanko on sen
nimi . " Hornanl inna sanoi osoitteen Puna-
vuoressa. "Se voi ol la aika huonossa
kunnossa."

"Koetan selvitä. " Jarmo ol i jo laskemassa
luuria takaisin, kun Hornanl inna jatkoikin:

"Kaikki tässä ol laan huonossa kunnossa.
Minul la ei taida ol la enää monta vuotta
jäl jel lä . "

"Tulen käymään ja tuon pul lon hyvää
konjakkia ki itokseksi" , Jarmo sanoi ja
laski luurin. Hän vetäisi tupakastaan pari
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henkosta, murskasi sen tuhkakuppi in ja
nousi työntäen hatun päähänsä. Hän otti
arkistokaapin takaosasta, korttien takaa,
kuusi luotia ja täytti Naganinsa rul lan.
Sitten hän poistui ovesta.

Kovanko ol i nimensä mukaisen näköinen
nainen. Tupakka räikeästi maalattujen
huul ien väl issä, alusvaatteet vi lkkuen
huonosti ki inni pysyvän aamutakin räyh-
kän alta Kovanko kaatoi Jarmol le nauk-
kua etiketittömästä pul losta.

"Kyösti katosi vi ikko sitten", nainen sanoi
ja tarjosi lasia Jarmol le. Naisen äänestä
kuul i selvästi , että hän ol i muuttanut Ve-
näjältä.

Jarmo maistoi kitkerää, melkein juoma-
kelvotonta pontikkaa ja irvisti . "Onko si-
nul la mitään käsitystä, mitä hänel le on
tapahtunut?"

Kovanko kaatoi itsel leen toisen lasi l l isen.
Lasin reuna ol i lohjennut. Nainen heitti
kulunutta shaal iaan paremmin toisen
olan yl le ja vetäisi lasin tyhjäksi . "Ei . "

"Eikö hän l i ikkunut Craucherin porukoit-
ten kanssa?"

Kovankon si lmät leimahtivat. "Se huora
pitäisi tappaa."

"Ol iko Craucher ki innostunut anarkisti -
jengin tekemistä kätköistä? Timanteista
ehkä?"

"Se huora on ki innostunut aina kaikkien
kätköistä. " Kovanko kaatoi toisen naukun
itsel leen. "Mitä sä tiedät timanteista?"

"Muistelen kuul leeni , että Pennasen jen-
gi l lä ol i yksi harvinainen Fabergé."

"Ei ni i l lä muita munia ol lutkaan." Kovan-
ko hörähti . "En minä tiedä mistään Fa-
bergésta. " Naisen si lmät vaeltel ivat
levottomasti .

"Ehkä se ol i väärä huhu", Jarmo sanoi ja
tyhjensi lasinsa. Kun hän ol i lyönyt sen
pöytään, hän nousi nopeasti ja tempaisi
Naganinsa esi in. Naisen pitelemä lasi pu-
tosi ja hajosi lattia l le. Suu aukeni , Jarmo
näki naisen puol ittain mädäntyneet

hampaat. Hän painoi Naganin naisen ot-
saan. "Nyt kerrot enemmän."

"En minä mistään. . . "

Jarmo vetäisi iskurin taakse. "Sinä olet
ainoa, joka tietää jotain anarkisti jengin
kätköistä. El lei sitten Pennanen kertonut
Craucheri l le ennen kuolemaansa."

"Onko Kyösti kuol lut?"

"Kerro Fabergésta. "

Kovanko nielaisi . "Ottaisin mielel läni toi-
sen lasi l l isen, jos herra vain antaa. . . "

Jarmo perääntyi askeleen, ase edel leen
naista osoittaen. Kovanko peruutti laa-
hustaen keittiöön, kuului astioitten kol i -
naa, sitten nainen i lmestyi pienen
keittiön ovel le ase kädessään.

Nainen teki sen virheen, ettei laukaissut
heti . Jarmo lennätti yhden luodin Kovan-
koa päin ja syöksyi lattiaan kaataen sa-
mal la pienen pöydän, jol la pontikkapul lo
ol i . Jarmo työnsi pöydän eteensä ja
odotti , että Kovanko laukaisi pari kertaa.
Luodit osuivat hyödyttöminä pöydän
puiseen levyyn. Sitten Jarmo nosti aseen
ja tähtäsi nopeasti . Luoti osui naisen
asetta pitelevää kättä olkapäähän. Nai-
nen ki l jahti , ase kimposi kädestä ja pu-
tosi lattia l le. Jarmo syöksyi ylös, otti pari
kolme nopeaa askelta ja lä imäisi naista
kasvoi l le.

Nainen rojahti taaksepäin keittiöön. Jar-
mo tarttui naista aamutakista ja vetäisi
tämän kasvot lähemmäksi omiaan. "Nyt
kerrot kaiken, mitä tiedät Fabergésta, tai
isken hampaasi sisään."

"Minä myin sen. . . " nainen sai sanottua
irvistelevästä suustaan. "Se hehkui pe-
lottavasti , en halunnut pitää sitä enää. . . "

"Kenel le myit sen? Koska?"

" Juuri ennen kuin tul i t. . . "

"Kenel le?"

"En tiedä. . . si l lä ol i vi i tta ja iso l ierihattu.
Iso nenä. . . " Nainen irvisti tuskasta. Veri
ol i tahrannut hänen olkapäänsä.

"Luoti meni läpi . " Jarmo päästi naisesta
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irti . Nainen kaatui taaksepäin, mutta sai
hidastettua kaatumistaan toisel la kädel-
lään. Hän mulkoi l i Jarmoa vihaisesti lat-
tia l la istuessaan. Jarmo kaivoi takkinsa
taskusta puhtaan nenäl i inan ja antoi sen
naisel le. "Kääri tämä, pääset sairaalaan."

"Minä mihinkään sairaalaan. . . "

"Onhan sinul la rahat si i tä Fabergésta. "
Jarmo nappasi ulos mennessään naisen
vanhan pistool in lattia lta ja työnsi sen
taskuunsa. Hän hävittäisi aseen heti kun
saisi ti la isuuden nakata sen mereen.

Kun Jarmo astui synkeän ja l ikaisen sisä-
pihan porttikongista kadul le, häntä odotti
tuttu Wil lys Knight. Kukkonen seisoi ja lka
astinlaudal la, ase kädessä. Niemelä ol i
ratissa, Niemelän vieressä istui joku kol-
mas Craucherin korsto. Craucher itse is-
tui takapenki l lä , vierel lään nuori
lyhyttukkainen ja si lmälasipäinen mies.

"Terve taas, yksityiskyttä" , Kukkonen sa-
noi .

"Myöhästyitte" , Jarmo sanoi . "Fabergé on
jo matkal la ulkomai l le. "

Craucher työnsi päänsä auton ikkunasta.
"Mitä oikein meinaat, yksityiskyttä? Mi-
ten ni in myöhässä? Onko Mikko Jarmo
muka joskus antanut minkään ni in arvok-
kaan mennä sivu suun?"

Jarmo ei vastannut.

"Kuka sen on saanut?" Craucher huusi .

"Varjo. "

"Mikä helvetin varjo? Se hul lu amerikka-
la inen vai? Jol la ol i iso nenä?"

Samassa Jarmo kuul i lähestyvän auton
moottorin äänen. Kun Jarmo näki tutuksi
tul leen mustan auton, hän työnsi käten-
sä kainalokoteloon. Kukkonen näki Jar-
mon kädenl i ikkeen ja juuri kun musta
auto jarrutti ni in että se kääntyi poikit-
tain Abrahaminkadun yl i , Kukkonen
kääntyi ja lennätti laukauksen Jarmoa
kohti . Jarmo heittäytyi syrjään ja maahan
kaatuessaan ampui kohti Kukkosta.
Craucherin gangsteri pudotti pistool in ja

horjahti . Jarmo laukaisi uudestaan. Kuk-
konen kaatui maahan samal la kun mus-
tasta autosta lennätetti in sarja luoteja.
Jarmo näki toisen Craucherin gangste-
reista lentävän maahan. Wi l lys Knightis-
ta kuului huutoa ja auto lähti
peruuttamaan kovaa vauhtia pitkin Ab-
rahaminkatua.

Jarmo nousi polvi l leen ja laukaisi kohti
mustaa autoa. Mustan auton ovi aukesi
ja tumma hahmo syöksyi maahan vi itta
l iehuen. Kaksi pistool ia laukoi tauotta ei-
kä Jarmo ehtinyt alta pois, kun hänen ol-
kapäähänsä osui . Jarmo löi päänsä
katukiveykseen ja kaikki pimeni .

I I I

Jarmo avasi si lmänsä. Si lmiä särki . Taka-
raivoa särki . Olkapäätä särki .

Jarmo näki kesäyön valossa yl leen ku-
martuneen miehen, jol la ol i suunnaton
l ierihattu ja punainen huivi suunsa edes-
sä.

"Kuka olet?" Jarmo sai köhittyä.

"Lamont Cranston."

"Kuka hitto sinä oikein olet?"

"Minut tunnetaan myös nimel lä Varjo. "

"Ei mei l lä päin. "

"Te olette pieni ja syrjä inen maankolkka."
Mies puhui kirkkaanpunaisen huivinsa
läpi suomea kankeasti , mutta selkeästi
ääntäen. "Ei minua vielä muual lakaan
hyvin tunneta. Minun aikani tulee vielä. "

Jarmo kohottautui kyynärpäidensä va-
raan. "Mitä tapahtui Craucherin poru-
koi l le?"

"Kaksi jouduin tappamaan, muut pakeni-
vat. "

"Miksi yritit tappaa minutkin?"

"Luul in, että olet tiel läni . "

"Olen edel leenkin. "

"Sitten minun pitää tappaa sinut. "
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"Onko sinul la Fabergén muna?"

"Se, jossa on taikavoimia ja joka tehti in
Rasputini l le?"

" Ja jossa olevat timanttiupotukset muo-
dostavat mystisen kuvion. Ja joka tekee
omistajansa kuolemattomaksi . Ja joka
kehitetti in alun perin sitä varten, että
Rasputinin piti sen avul la parantaa tsaa-
rin lapset verenvuototaudista. "

"Sinul la on hyvät tiedot. "

"Työnantaja kertoi . "

"Miten haluat tul la tapetuksi?"

"Rei lu kamppai lu. "

"Rei lu kamppai lu. " Cranston nousi pys-
tyyn ja ojensi kätensä auttaakseen Jar-
mon ylös. Jarmo tarttui käteen ja vetäisi
Cranstonin nopeasti pääl leen. Jarmo sur-
vaisi polvensa miehen mahaan.

Cranston urahti . Jarmo kierähti maahan
kaatuvan miehen alta pois ja nousi no-
peasti pystyyn. Olkapäätä vihla isi , mutta
ei pahasti . Luoti ol i todennäköisesti vain
raapaissut l ihaa.

Jarmo vi lkaisi nopeasti ympäri l leen. He
ol ivat edel leen tyhjäl lä Abrahaminkadul-
la, Cranstonin oudon auton vieressä.
Craucherin kaksi kuol lutta korstoa maka-
si maassa. Wi l lys Knight ol i kadonnut
paikalta.

Cranston kierähti seläl leen. "Eikö kuului-
sa yksityisetsivä Mikko Jarmo pysty rei-
luun kamppai luun?"

"Parhaaksi ei tul la rei lu in ottein. " Jarmo
vetäisi taskustaan vanhan ämmän revol-
verin ja toivoi , ettei Cranston huomaisi ,
että ase ol i käyttökelvoton. Hän osoitti
aseel la Cranstonia. "Missä muna on?"

"Takapenki l lä . Siel lä on puinen laatikko."

Jarmo peruutti kävel len auton ovel le ja
tempaisi sen auki . Penki l lä ol i puinen
laatikko, laatikon vieressä ol i myös Jar-
mon Nagan. Jarmo kumartui ja alkoi hi-
vuttaa laatikkoa hitaasti lähemmäs
penkinreunaa, sitten hän tarttui si ihen
tanakammal la otteel la . Laatikko ol i ki inni

yksinkertaisel la salval la . Jarmo keplottel i
sen auki yhdel lä kädel lä samal la, kun
Cranston nousi hitaasti seisomaan. Laa-
tikon sisäl lä ol i sininen suuri muna, jota
kiersivät hopeiset koristeet ja jossa ol i
oudon näköisiä timanttiupotuksia. Jarmo
ol i kerran nähnyt kuvan munasta. Tämä
näytti samalta. Hän sulki laatikon ja sa-
noi Cranstoni l le: "Minä otan myös auto-
si . "

"Et pääse si l lä pitkäl le. "

"Miksi en?"

"Käytän si inä erikoisbensi iniä, jonka olen
itse kehittänyt. "

"Ri ittää, että pystyn jättämään sinut
taakseni . " Jarmo työnsi takaoven ki inni ja
avasi etuoven. Hän heitti puulaatikon
kuskin viereisel le penki l le ja sanoi sitten
Cranstoni l le: "Annan Rasputinin munan
eteenpäin tunnin sisäl lä, minua ei kan-
nata enää jahdata. "

"Tiedän kyl lä, kenen kimppuun käyn
seuraavaksi . "

Jarmo istuutui ohjaajanpenki l le. "Kenel le
työskentelet?"

" Itsel leni . "

Jarmo vetäisi auton oven ki inni , työnsi
aseen auton ikkunasta ja laukaisi kerran.
Luoti iski Cranstonia vasemman polven
yläpuolel le. Mies ki l jahti ja lan pettäessä
alta. "Kannattaa häipyä täältä ni in no-
peasti kuin tuol la ja la l la pystyt" , Jarmo
sanoi . "Luul isin, että pol i isia ki innostavat
nuo Craucherin tyypit. "

Cranston tui jotti Jarmoa l ierihattunsa al-
ta. Ja lkaa pitelevän käden sormien väl is-
tä valui verta. Mies ei val ittanut
sanal lakaan.

"Miksi sinul la on tuo hattu ja tuo huivi?"

Cranston ei vastannut.

"Cranston ei taida ol la oikea nimesi . "

"Me tapaamme vielä, Jarmo, voit ottaa
si l loin selvää."

Jarmo nyökkäsi . "Si ihen asti . "
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Fel isattin kädet tärisivät, kun hän asettel i
puista laatikkoa pienel le pöydäl le Kive-
länkadun hämärässä sisäpihan kivi ja lka-
huoneistossa. " Jouduitteko tappamaan
ketään?"

"En", Jarmo sanoi .

"Hyvä, Vatikaani ki i ttää. Mutta minähän
olen maasta poissa jo tunnin kuluttua.
Yksityislentokone odottaa minua Kataja-
nokal la. "

"Maksatteko ensiksi vai avaatteko laati -
kon?"

Fel isatti katsahti kärsimättömästi Jar-
moon, sitten takaisin laatikkoon. "Minun
pitäisi varmistua tavaran. . . "

Jarmo vetäisi Naganin esi l le ja osoitti si l -
lä Fel isattia. "Rahat. "

"Hyvä on, hyvä on", Fel isatti sanoi no-
peasti . Hän si irtyi pienen pöydän äärestä
tuol i l le, jol la nökötti musta matkalaukku.
Fel isatti avasi laukun ja otti sieltä rahani-
pun. "Kymmenen tuhatta markkaa."

Jarmo otti rahat ja työnsi nipun takkinsa
taskuun. "Minun pitäisi varmaankin va-
roittaa, että tyyppi nimeltä Lamont
Cranston on perässänne. Hänkin haluaa
Rasputinin Fabergén."

Fel isattin si lmät laajenivat. "Lamont
Cranston? Sanoiko hän muuta nimeä?"

"Väitti , että hänet tunnetaan nimel lä Var-
jo. "

"Varjo. . . Englanniksi The Shadow. . . tie-
tenkin" , Fel isatti sanoi melkein itsek-
seen. "Minun pitääkin ki irehtiä. " Fel isatti
otti laukun tuol i l ta ja si irtyi pöydän vie-
reen. Hän räpläsi lukon auki ja avasi lau-
kun. Fel isattin suu loksahti auki .

"Mikä hätänä?" Jarmo kysyi .

Samal la hetkel lä huoneiston ovelta kuu-
lui murtuvan lukon ääni .

Jarmo perääntyi nopeasti Nagan kädes-
sään seinää vasten ja katsel i , kun Crauc-
her kaksine korstoineen - toinen ol i
Kukkonen, toisen nimeä Jarmo ei tiennyt

- astel i sisään. Kukkosel la ja toisel la
korstol la ol i pyssyt käsissä. Toinen tyyppi
ri isti Naganin Jarmon kädestä ja työnsi
taskuunsa.

"Me otamme tuon", Craucher sanoi ruot-
siksi ja osoitti kävelykepi l lään Fel isattin
käsissään pitelemää laukkua.

"Mutta. . . " Fel isatti yritti sanoa.

Kukkonen läimäisi Fel isattia kämmense-
lä l lä . "Kassi tänne, saatanan makaroni . "
Samal la kädel lä hän ri isti laukun itsel-
leen.

"En vi itsi tapattaa teitä" , Craucher sanoi ,
edel leen ruotsiksi . "Minun pitäisi saada
käsi ini se omituisesti pukeutunut tyyppi ,
hän se tappoi minulta kaksi poikaa."

"Onnea vain metsästykseen", Jarmo sa-
noi .

Craucher mulkaisi Jarmoa vihaisesti . "Ol-
kaa tyytyväisiä, että olen hyväl lä tuulel-
la . "

"Fabergén muna saa kenet tahansa hy-
väl le tuulel le" , Jarmo sanoi .

"Muna kuin muna, mutta Fabergé on kyl-
lä parasta. " Craucher käänsi katseensa
Jarmoon. "Saitko jo palkkiosi tuolta ma-
karooni lta?" hän kysyi suomeksi .

Jarmo ei vastannut.

"Taskusi pul lottaa ainakin lupaavasti . "
Craucher naurahti . "Tyhjennäs tuon tas-
kut, Kukkonen."

Toinen korstoista piti asettaan osoitta-
massa Jarmoa kohti , kun Kukkonen nap-
pasi kymppitonnin arvoisen rahanipun
Jarmon taskusta.

"Ei hassumpia palkkioita Vatikaani l la" ,
Craucher sanoi Kukkosen hei lutel lessa
rahanippua.

Jarmo ei sanonut mitään.

"Mennään, pojat" , Craucher sanoi .

Craucher ei vi i tsinyt sulkea ovea peräs-
sään.

Fel isatti käänsi katseensa Jarmoon. Kar-
dinaal in otsa ki i l tel i hiestä. "Se on. . . se
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ol i väärennös. Sen tunnistaa. . . "

"Oletteko varma?"

"Olen. . . N i in kuin jo aioin sanoa, sen tun-
nistaa. . . "

"Minä en sitä vaihtanut" , Jarmo sanoi .
"Cranston luopui munasta l i ian helposti .
Jos on olemassa oikea, ni in se on nyt hä-
nel lä ja hän on matkal la kohti - no, mistä
sen tietää, minne hän on menossa.
Craucher ei häntä saa ikinä ki inni . "

Fel isatti a loitti : "Mutta mitä te. . . ?"

"Minua ei enää ki innosta, varsinkin kun
palkkioni vieti in saman tien käsistäni .
Vatikaani saa val jastaa jonkun muun et-
simään hänet käsi insä. Minun tehtäväni
on tehty. Jos ei kelpaa, ni in keskustelen
mielel läni esimiestesi kanssa."

Fel isatti tui jotti Jarmoa. Uusia hikihelmiä
tiristyi kardinaal in otsal le. "Ei ole tarvet-
ta. . . Vatikaani hoitaa tämän Cransto-
nin. . . " Fel isattin katse terävöityi .
"Hoidamme myös Craucherin. "

"Craucher ansaitsisikin tul la poistetuksi
päivi l tä" , Jarmo sanoi . "Koetan keksiä jo-
tain. " Jarmo kävel i ovel le ja astui ulos si-
säpihal le. Hän kävel i pihan poikki ja astui
Cranstonin autoon. Lamont Cranston,
Varjo ol i uhannut, ettei autol la pääsisi
pitkäl le, mutta ehkä Jarmo voisi viedä
auton Törmäl le. Törmä voisi arvostaa
pientä lahjaa ja ehkä jopa keksiä, mi l -
la ista bensi iniä auto tarvitsi . Ehkä se
voisi ol la jopa anastetun palkkiosumman
arvoinen löytö.
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1.

Tutkimusalus Ophion lähestyy tasaista
vauhtia vedessä kel luvaa lauttaa, joka
välkehti i metal l irunkoisena ki lpaa aurin-
gon ja meren kanssa. Lauttaa kannatte-
levat teräsvai jerit kal isevat rytmikkäästi
puuskittaisessa länsituulessa.

Laiva l ipuu verkkaisesti satamaan.

Kerään vähät matkatavarani Ophionin
kannelta ja valmistaudun laskeutumaan.
Joukko tutki joita, insinöörejä ja teknikoita
nousee laivaan purkamaan kal l isarvoista
lastia. Hymyi levät kasvot ja helpottuneet
i lmeet pal jastavat, että la ivan tuloa on

odoteltu jo pitkään. Perämiehen mukaan
Ophion on ainoa alus, joka kul jettaa lau-
tal le raskasta kalustoa, osmoosivoima-
loiden tarvitsemia säi l iöitä,
generaattoreita ja sähköpumppuja. Ras-
kaan kaluston l isäksi Ophion on tuonut
tutkimusasemal le sukel lusvarusteita,
havainto- ja mittauslaitteita, kaapeleita
ja yhden uuden tietokoneen.

2.

Vastaanottoaulan virkai l i ja si lmäi lee mi-
nua tutkivasti .

Lautal le pääsee vain erityisluval la . Pai-

Nereus
Kirsi Sinisammal
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nan sormenjälkeni tunnistajaan, joka ra-
portoi väl ittömästi henki löl l isyyteni ja
matkustuslupani suoraan virkai l i jan ai-
voihin.

"Elena Dra, tervetuloa Nereukseen”, nai-
nen toivottaa. "Leo ohjaa teidät hytti in
virkistäytymään.”

Leo, androidiavustajani , hymyi lee teat-
raal isen kohtel iaasti ja ohjaa minut ri -
peästi lautan uumeni in. Androidit
muistuttavat hämmästyttävästi ihmistä.
Mantereel la vanhaa robottikantaa on jo
jonkin aikaa korvattu humaanisemmil la
avustaj i l la . Leon l i ikkeistä saattaa yhä
erottaa robotei l le ominaista jäykkää ko-
nemaisuutta, mutta kasvojen eloisat pi ir-
teet ja joustava ihon rakenne
pehmentävät kokonaisvaikutelmaa.

Saavumme ti lavaan hytti in, jossa on si is-
ti vuode ja muutama muu tarpeel l inen
huonekalu, seinäl lä spiraal ia esittävä ju-
l iste, ikkunassa l i lanväriset verhot ja nur-
kassa eri l l inen pesuti la .

"Toivottavasti pidätte sävystä.” Leo re-
kisteröi havaintoni . " Jos väri ei miel lytä,
voitte vaihtaa sen täl lä…”

Leo ojentaa minul le kaukosäädintä muis-
tuttavan laitteen.

"Pidän kyl lä väristä”, vastaan nopeasti .
"Mutta eikö voitaisi sinutel la?”

"Tehtäväni on huolehtia Nereukseen saa-
puneista vieraista”, Leo vastaa vi i leästi .
"Ohjesäännöt eivät kiel lä sinuttelua,
mutta se voidaan luokitel la sopimatto-
maksi ja l i ian tuttaval l iseksi käytökseksi ,
ongelmal l inen ti lanne.”

"Kommunikointi sujuisi huomattavasti
nopeammin ja luontevammin sinuttele-
mal la”, jatkan taivuttelua.

"Sopimatonta, tuttaval l ista, ongelmal l i -
nen ti lanne”, Leo toistaa ja jäykistyy pa-
riksi sekunniksi .

Androidi marssi i häkeltyneenä ovel le.

"Minun on mentävä. Jos tarvitset jotakin,
ni in kutsu minua punaisel la painikkeel-
la .”

3.

Nereuksen pääkoordinaattori toivottaa
minut lyhytsanaisesti tervetul leeksi ti i -
mi in ja si lmäi lee minua ki inteästi har-
mai l la si lmi l lään.

"Mei l le on i lmoitettu, että Nereukseen on
soluttautunut terroristi . Siksi te olette
tääl lä .”

Pääkoordinaattorin johdannon jälkeen
kokoussal issa on hetken aikaa hi irenhi l -
ja ista.

"Miettikää asiaa meidän kannaltamme”,
osmoosivoimaloiden johtajaksi esitelty
leveäotsainen mies muistuttaa rummut-
taen sormiaan pöydän pinnal la . Miehen
ohimot ki i l televät huolestuttavasti .

”Nereuksen on pystyttävä jatkamaan
puhtaan veden tuottamista ja jakelua
uhkateki jästä huol imatta. Xajar tarvitsee
vettä! ”

"Tarvitsen aluksi tiedot kaikista lautal la
olevista vierai l i joista”, vastaan rauhal l i -
sel la äänel lä vaativi in katseisi in. "Solut-
tautujal la voi ol la apuri Nereuksessa.
Sel la inen henki lö, joka onnistuu järjestä-
mään kulkuluvan lautal le.”

Kolmi jäseninen johtoryhmä herää hen-
ki in.

"Saatte tietokannat käyttöönne väl ittö-
mästi” , pääkoordinaattori i lmoittaa ja
kohentaa ryhtiään.

Hi l jaa pysytel lyt turval l isuuspääl l ikkö
ojentaa minul le pöydän yl i kaksi valoku-
vaa.

"Vihjeen mukaan päätutki jamme ex-
mies, Lamar nimeltään, on saapunut Ne-
reukseen. Kaveria on kuulusteltu mante-
reel la kahdesti terroristiyhteyksistä,
mutta tuloksetta.”

"Miksi soluttautua keskel le merta?” ih-
mettelen irrottaen katseeni pariskunnan
kuvista.

"Nereuksen vettä toimitetaan säännöl l i -
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sin väl ia join Xajari in. Se on pol i i ttinen
hyvän tahdon ele mantereen kaiki l ta hal-
l i tuksi lta. Pelkäämme pahoin, että xajari -
la iset hylkäävät kuivuvan planeettansa
ja säntäävät tänne. Juomakelpoisesta ve-
destä maksetaan sievoisia summia. Eko-
terroristit tietävät meriveden arvon.
Emme voi ottaa riskejä ja antaa ulkopuo-
l isten hääräi l lä lautal lamme.”

Turval l isuuspääl l ikkö siemaisee kuin sa-
nojensa vakuudeksi ti lkan Nereuksessa
puhdistettua vettä lasistaan. Hänen kas-
vonsa ovat tummanpuhuvat.

4.

Nereuksen metal l irunko natisee vai-
measti . Tuul i on muuttunut navakaksi .

Yritän keskittyä hytti in toimitettuihin tie-
dostoihin. Ne kertovat minul le Nereuk-
sen johdosta, tutki joista,
osmoosivoimaloiden työväestä ja vie-
raista sekä androideista ja vanhanmal l i -
sista roboteista muodostuvasta
palveluskunnasta.

Päätutki jan henki lötiedot ja työhistoria
näyttävät olevan kunnossa. Vain ex-mie-
hen rikosrekisteri nakertaa vesispesial is-
tin uskottavuutta. Voisiko vanha suola
janottaa ni in pal jon, että tyyppi saapuisi
luvatta Nereukseen entisen vaimonsa
vuoksi?

Selaan nopeasti turval l isuuspääl l ikön tie-
dot: ura pol i isissa ja si irto pääl l ikön teh-
tävi in merel le. Vaimo menehtynyt vi isi
vuotta sitten pommi-iskussa. Pariskun-
nan tytär asuu Xajarissa.

Työorientoitunut ja vakava mies si is.

Sul jen tietokoneen ja säädän vuodetta
ympäröivän i lman sopivaksi . Valot sam-
muvat itsestään, vain neonsävyt jäävät
hehkumaan katonrajasta lattianrajaan
valaisten himmeästi hytin ulospääsytien
ja pesuti laan johtavan lasioven.

Aaltojen kohina merel lä on yltynyt. Kuun-
telen vai jereiden rytmikästä kol inaa run-

koa vasten. Ennen kuin vaivun uneen,
näen edessäni androidiavustajani kasvot.

5.

Seuraavana aamuna Leo saattaa minut
Nereuksen eteläsi ipeen, moduul i in, jossa
si ja itsee lautan uusi suolanpoistolaitos.
Ulospäin moduul i ei poikkea lainkaan
Nereuksen nel jästä muusta moduul ista.

"Vesi ohjataan merestä putkia pitkin
voimalan säi l iöihin”, Leo esitelmöi . "Säi-
l iöissä on hienon hienoja kalvoja, jotka
suodattavat mineraal it ja epäpuhtaudet.
Puhdas vesi johdetaan eteenpäin ma-
kean veden säi l iöihin, joista Nereuksen
väki saa käyttövetensä.”

"Nanoteknologian saavutuksia?”

Leon iänikuinen androidi-i lme näyttää
sulavan virnemäiseen hymyyn.

"Aivan.”

Leo ohjaa minut valoisaan laboratorioon.
Lähestymme tietokoneen ääressä istu-
vaa tummahiuksista ja kalpeakasvoista
naista.

"Taidat ol la se johdon lupaama atk-tuki ,
vai kuinka?” nainen tiedustelee minut
nähdessään ja ojentaa kätensä.

Esittelen itseni . Vesispesial isti kohottaa
kulmakarvojaan.

"Vai että rikostutki ja mantereelta asti” ,
hän naurahtaa ja vi ittaa kohti viereisel lä
pöydäl lä lojuvaa kookasta laatikkoa.
"Sain vihdoin ja vi imein tehokoneen.
Olen sitä jo rei lun vuoden ruinannut. En-
tisen rakkineen muisti ei enää ri i ttänyt
uuden mal l innusohjelman ajamiseen.”

"Kei l lä kaiki l la on valtuudet käyttää ko-
netta?”

"Vain johdol la ja minul la . Kone on jätetty
verkon ulkopuolel le turval l isuussyistä.”
Nainen taivuttaa päätään kuin vastaa-
nottaakseen korvaan saapuvaa viestiä.

"On aika mennä”, hän toteaa pikaisesti .
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"Esimies kutsuu. . . ”

Vinkkaan Leol le poistumisen merkiksi .

6.

Leo muistuttaa entistä enemmän Star
Trekin Dataa. Olen lapsena katsel lut ky-
seisen scifiklassikon pätkiä. Huvittavia
tarinoita ajalta, jol loin avaruutta vasta
pikkuisen pinnasta raapaisti in.

"Mitä seuraavaksi?”

Leo herättää minut ajatuksistani .

"En todel lakaan tiedä”, vastaan harmis-
tuneel la äänel lä. "Rikosta ei ole toistai-
seksi tapahtunut, on vain epäi lys ja
epäi lty.”

Saavumme emomoduul in kodikkaaksi
verhoi ltuun ravintolaan. Pyydän kupin
jääkahvia tytöltä, joka vi lkui lee minua
utel iaasti . Näytän vaistomaisesti tytöl le
vesispesial istin ex-miehen valokuvaa.

Tyttö pudistaa päätään ja tokaisee:

Mä muistaisin tonnäköisen kundin ihan
varmasti . ”

On minun vuoroni ihmetel lä.

"Poikkeaako mies jotenkin erityisesti ne-
reuslaisista?”

"Tääl lä ei juuri maakrapuja näe, tyttö tu-
hahtaa. "Tääl lä käy syömässä vain meri-
miehiä, harvemmin muuta väkeä.

Ki itän tyttöä ja purjehdin kahvini kanssa
Leon luokse. Epäi lty on tainnut sittenkin
haihtua mereen tai suunnannut Nereuk-
sen si jasta Xajari in.

"Onko lautal la pal jon pi i lopaikkoja?” tie-
dustelen Leolta. "Tarkoitan varastoti loja
tai hyttejä, ti lavia i lmastointikäytäviä,
säi l iöitä…”

"Tyhj iä hyttejä on aina muutama satun-
naisi l le vierai l le. Pelastuskapsel it vaati -
vat pal jon ti laa kaikissa moduuleissa.
Ni itä huol letaan säännöl l isin väl ia join
merionnettomuuksien varalta.”

"Käydään läpi kapsel it” , sanon äkkiä ja
lusikoin päättäväisesti jääpalojen rippei-
tä lasin pohjasta.

Ärsyttävä tapa.

7.

Kymmenkunta nereuslaista on hälytetty
tutkimaan pelastuskapseleita, joita on
tasaisin välein eri puol i l la lauttaa.

"Kuin avaruussukkuloita miniatyyrikoos-
sa”, päivittelen.

”Kapsel i laukaistaan avaruussukkulan
tapaan nappia painamal la. Jokainen va-
kituinen nereuslainen osaa tehdä sen ti-
lanteen vaatiessa”, turval l isuuspääl l ikkö
innostuu sel ittämään. "Merenalainen
kapsel i nousee pintaan ja jää kel lumaan.
Si l lä voidaan soutaa veneen tapaan.
Kapsel issa on kaikki sukeltajan tarvitse-
mat varusteet.”

Vi lkaisen kapsel in sisään. Ensimmäisenä
näen runkoon upotettuja kennoja, joi l la
taitaa ol la kaiki l la jokin el intärkeä tehtä-
vä.

Turval l isuuspääl l ikkö seuraa katsettani ja
virnistää.

"Soluissa on ruokaa ja vettä, lääkkeitä ja
vara-akkuja, viestintäväl ineet kosteudel-
ta suojattuna ja pal jon muuta. Pohjal la
on kuona-aineiden poistojärjestelmä.
Kompaktia, eikö?”

Nyökkään. Äärimmäisen pitkäl le laajen-
nettua tiedettä eloonjäämisen hyväksi .
En voi kuitenkaan ol la huomauttamatta:

"Kompaktia kyl lä, mutta entä ajokin
huoltoväl i?”

Turval l isuuspääl l ikkö luo minuun ärty-
neen katseen.

"Onnettomuuksia ei ole vielä kertaakaan
Nereuksen historiassa tapahtunut. Tar-
kastamme kapsel ien kunnon ja järjes-
tämme kertausharjoituksia. Vuosi sitten
pelastimme vi isihenkisen miehistön
myrskyaal lokosta. Val itettavasti a lus jä i
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aaltoihin…”

Miehen puheen keskeyttää karjaisu käy-
tävän päästä.

"C25M2-kapsel i in on kajottu.”

8.

Epäi lty, pitkä hintelä mies, tuodaan etee-
ni rehvakkaana pää pystyssä.

"Miksi tunkeuduitte luvatta pelastuskap-
sel i in?” kysyn si lmäi l len miestä tutkivas-
ti .

"Vaimoni takia.”

"Si is entisen vaimonne?”

"Ni in.”

"Miksi ahdistelette Nereuksen päätutki-
jaa?”

Miehen olkapäät lyhistyvät hieman.

"Haluan saada väl it kuntoon vaimoni
kanssa, si inä kaikki . ”

Keskeytän turhauttavalta tuntuvan kuu-
lustelun lyhyeen ja kehotan epäi ltyä py-
symään toistaiseksi Nereuksessa.

9.

Pääkoordinaattori ja turval l isuuspääl l ikkö
odottavat minua kokoussal issa. Varau-
dun pahimpaan.

"Tunkeutuja on si is edel leen vapaana?”

"Epäi lty on matkustuskiel lossa.”

Vastaukseni kuul lessaan miehet näyttä-
vät oudon helpottunei lta.

"Pienen hiostamisen jälkeen kaveri tun-
nustaa ja pal jastaa vesisäi l iöiden ol inpai-
kan”, pääkoordinaattori arvelee.

"Epäi l lyn löytyminen voimalan läheisyy-
destä osoittaa vain sen, että lautal le on
helppo päästä, luvan kanssa tai i lman.”

"Xajarin hal l i tusta uhkai l laan jo vesipu-
la l la”, turval l isuuspääl l ikkö muistuttaa.

”On erittäin todennäköistä, että Lamar
kuuluu val lankumouksel l isi in. Meidän
puoleltamme tapaus on selvä heti tun-
nustuksen jälkeen. Kun se on saatu, teh-
tävänne on pidättää terroristi
väl i ttömästi ja saattaa hänet mantereel le
rangaistavaksi . ”

10.

Leo hääräi lee ympäri l läni .

"Ei mitään ki irettä”, tokaisen ärtyneenä.
"Laiva saapuu vasta yl ihuomenna.”

Selai len kuumeisesti tiedostoja. Onko
minulta jäänyt jotakin olennaista huo-
maamatta?Vaistoni sanoo, että vesispe-
sia l istin ex-miehestä tehdään väkisin
syntipukkia.

Havahdun äkkiä. Miksi järjestelmässä ei
ole la inkaan Leon tietoja?

Kutsun androidia.

"Miksi sinusta ei ole mainintoja tietokan-
nassa?”

"Minua ei ole olemassa.”

"Pakko sinun on ol la olemassa”, intän.
"Kaikista androideista ja roboteista tal-
lennetaan suunnittel i jan ja isännän tie-
dot, vuosimal l i ja kutsumanimi .”

Leon si lmät välähtävät.

"Nimeni on lyhennys Leonardista. Olen
vuosimal l ia 4010 ja minut suunnitelti in
Xajarissa. Isäntäni on Nereuksen turval-
l isuuspääl l ikkö.”

"Leo, varastaisitko vettä isäntäsi käskys-
tä?”

”Minun on noudatettava isäntäni tah-
toa.”

Yritän parhaani mukaan muistaa ikiai -
kaiset roboti ikan lait, jotka luoti in suoje-
lemaan ihmiskuntaa koneyhteisön
radikal ismi lta. Käsittääkseni ei edes
androidei l la ol lut vielä oikeutta toimia
luoj iaan ja omistaj iaan vastaan sen
kummemmin kuin näiden puolestakaan
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ti lanteissa, joissa vaaditaan ehdotonta
lojaal iutta ihmismielen luomal le järjestel-
mäl le.

"Eikö veden varastaminen ole ihmiskun-
nan vahingoittamista?”

Leo näyttää hämmentyneeltä. Se vitkas-
telee hienoisesti toistaessaan:

"Toimitan vettä… isäntäni toivomukses-
ta.”

Haukon henkeä.

"Val lankumousryhmäl le? ”

"Vedenjakelu on vain pol i i ttista takti-
kointia, ei vahingoittamista.”

Androidi ei selvästikään kykene tunte-
maan syyl l isyyttä osal l isuudestaan l ikai-
seen pel i in. Turval l isuuspääl l ikkö on
kuitenkin pal jastunut toiminnan aivoiksi .
Tapaus on Nereuksen osalta jo käytän-
nössä ratkennut.

Katsahdan ulos ikkunasta. Tuul i on ylty-
nyt, ja Nereus natisee l i i toksissaan.
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tunnistanut paikkaa missä ol i . Tukeva-
runkoiset lehtipuut kaartuivat yläpuolel le
kuin ankarat vanhemmat.

Hän makasi nurmikol la. Märkää ja jääkyl-
mää.

Pienikin l i ikahdus sai vihlovan kivun
pärskähtämään ohimoi l le. Nurmikko teki
sormista l iukkaat. Vesterinen huomasi
käsiensä olevan kuivuneen veren tahri-
mat.

Vähän matkan päässä, kal l ion juurel la,
näkyi maassa sinistä ja kirkkaanpunaista
valoa hehkuva mytty.

Hannu kompuroi pystyyn ja yritti samal la
pitää päätään mahdol l isimman paikoi l -
laan. Palelsi ni in pirusti , että l i ikkuminen
ol i vaikeaa.

Mytty ol i ihminen, sinipunaiseen kevyeen
toppatakki in pukeutunut mies. Miehen
naama ol i kuivuneen veren ja huurteen
kuorruttama. Vesterinen tönäisi miestä
tennarinkärjel lä . Vaikutti kuol leelta.

Kal l iot ja puut ympäröivät pientä nur-
mikkoläikkää, jossa mies makasi . Paikka
näytti puistolta. Nurmikko ol i hoidettu ja
pensaikot sänti l l isen näköisiä. Syysau-
rinko ol i vielä matalal la .

Hannu yritti muistel la .

Perjantaina hän ol i tul lut töistä koti in ja
lähtenyt johonkin esitykseen lähistöl lä
olevaan Suvi lahden Cirko -keskukseen.

Esi intyj inä ol i ta ikureita, hypnotisoi j ia ja
mental isteja - ni i tä, jotka lukivat ihmis-
ten miel iä . Hän piti esityksistä, vaikka
muisti ihmetel leensä, miksi ajatustenlu-
ki ja, joka väitti pystyvänsä lukemaan
minkä tahansa sanan ihmisen mielestä,
halusi sanan olevan jonkin kirjan joltain
sivulta.

Mitähän sitten ol i tapahtunut? Hannu
muistel i jääneensä istumaan esityksen
jälkeen Cirko -keskuksen ravintolaan.
Hän ol i a jautunut hypnotistin pöytäseu-
rueeseen. Ol i päädytty johonkin jatkoi l le.
Koural l inen ihmisiä, taikureita, jotka te-
kivät äl l istyttäviä temppuja pel ikortei l la .

Parasiittäjän arvoitus
Jyrki Pitkä
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Ryyppäämistä. Sitten ei enää muistiku-
via.

Hannu katsel i ruumista jaloissaan. Mies
ol i kolmissakymmenissä. Ohuet vi ikset ja
niukka parta ol ivat veren tahrimat. "To-
mi" , sai Hannu jostain päähänsä.

Hän äkkäsi kaivel la taskujaan. Lompakko
ol i tal lessa, samoin puhel in. Olo huojen-
tui hiukan.

Hannua kusetti . Hän meni muutaman as-
keleen syrjään, kääntyi hävel iäästi ruu-
mi ista pois päin ja lorottel i puun juurel le.
Hän yritti pohtia, soittaisiko pol i isi l le vai
lähtisikö kävelemään. Ol iko hän tappa-
nut maassa makaavan miehen? Ainakin
sormista kalun juureen tarttuvat veritah-
rat vi ittasivat si ihen suuntaan. Toisaalta
mies ol i saattanut pudota kal l iolta ja
murtaa kal lonsa. Ehkä he ol ivat ryyppäi l -
leet yhdessä, lähteneet harhai lemaan ja
kumpikin pudonneet kal l iolta.

Parempi ehkä soittaa ni i l le saatanan ky-
ti l le. Hannu ravisti ja kaivoi puhel imen
taskustaan.

#

I lmari Rautapää kaivoi toiseksi vi imeisen
Smartin askista. Joutessaan poltel lessa
ol i mennyt melkein koko toppa. I lmari
pyörittel i savuketta sormissaan ja päh-
käi l i , kannattaisiko sinnitel lä vi imeisi l lä
vielä rei lun tunnin, sen aikaa kun Kirja-
kauppa Tiedostamo ol i auki .

I lmari ol i luvannut kirjakauppias Hälströ-
mi l le istuskel la Tiedostamon tiskin taka-
na sen aikaa, kun se hoiti jotain
asioitaan. Miksihän hitossa: yhtäkään
asiakasta ei ol lut käynyt koko päivänä.
Ihan sama jos koko puti ikki ol isi ki inni .
Edes I lmarin ikkunaan teippaama, kuula-
kärkikynäl lä sutaistu " I lmaisia tarot-luen-
toja" -mainos ei ol lut houkutel lut
asiakkaita sisään. I lmarin kulunut Thoth-
pakka ol i saanut lojua pöydän nurkal la
koskemattomana.

Pal joa muuta tekemistä ei ol lut kuin
rampata tupakal la, naukkai l la taskuma-
tista ja selai l la nettiä kaupan jatkuvasti
jumittaval la kannettaval la . Tosin sekin
alkoi pitkästyttää, si l lä I lmarin seuraamat
huuhaa- ja salal i i ttoblogit ol ivat vi ime ai-
koina pyöritel leet kyl lästymiseen asti
yhtä ja samaa salal i i ttoteoriaa. Sen mu-
kaan hal l i tus, EU ja kaiken takana kyy-
ristelevä salainen maai lmanhal l i tus
levittivät jonkinla isia uusia, pirul l isia
loistartuntoja kri i tikoiden hi l jentämiseksi
ja kansalaisten tyhmentämiseksi . Joitakin
tartunnan saaneita poti la ita ol i kuulem-
ma löydetty, ni iden ikenistä ja nenästä
ol i kiskottu ulos pitkiä, ohuita matoja.
Terveysviranomaiset - ja yleensäkin
kaikki - tietenkin kielsivät koko epide-
mian olemassaolon.

I lmari arvel i , että teorioissa saattoi ol la
jotain perää, samoin kuin kemikaal iva-
noissa ja juomaveden fluoraamisessa.
Ainakin yksi l isäsyy pysytel lä sisäti loissa
ja keskittyä oluen juomiseen.

I lmari huokaisi ja nousi tupakka huulten
väl issä tiskin takaa. Nousu ol i jo sen ver-
ran hutera, että hän arvel i brandynkin
vetelevän vi imeisiään.

I lmari istuskel i näyteikkunan edessä jak-
karal la, kun huomasi rikosyl ikonstaapel i
Harri Pohjavirran yl ittävän Vi ipurinkatua.
Pohjavirta tervehti hyväntuul isesti . I lmari
kuitenkin aavisti , että taustal la ol i taas
joku työjuttu. Vi ime aikoina Pohjavirtaa
ei ol lut näkynyt muutoin kuin työn mer-
keissä, mikä hiukan harmitti . Pohjavirral-
la meni nyt kuitenkin aika hyvin. Hän ol i
Freken ihmissusiringin pal jastumisen jäl -
keen saanut takaisin ryhmänjohtajan
pestinsä ja kuulemma hänel lä ol i joku
naisystäväkin.

"No mitäs rikosrintamal le täl lä kertaa?"
I lmari huikkasi .

"Aika kuol lutta" , Pohjavirta murahti ja
kaivoi savukkeensa esi in. Pikkusikareita.
Vai ni in hyvin nykyään kulki .

"El i ruumi ita ri i ttää", I lmari tokaisi . Poh-
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javirta ynähti myöntävästi .

" Ja arvatenkin tapauksi in l i i ttyy jotain
hämäräperäistä, koska meikäläistä olet
vaivautunut tapaamaan." Pohjavirta tus-
kin huomasi I lmarin pi ikkiä.

"No juu", Pohjavirta mumisi . "Mitä tiedät
hypnoosista?"

Kysymys ol i yl lättävä. I lmari tietysti tiesi
hypnoosista yhtä ja toista. Hän käytti si l -
loin täl löin rentouttavia suggestioita ta-
rot-luentojen apuna, si l loin kun halusi
tehostaa asiakkaiden assosiointikykyä ja
helpottaa kuvatyöskentelyä.

"Kyl lä mä jotain. Kuinka ni in?"

"No nyt on sel la inen tapaus, että kaveri
väittää ol leensa hypnotisoitu, kun toisel-
ta kaveri lta on lähtenyt henki . Tappoa
epäi l lään, vaikka epäi lty väittää, ettei
muista mitään. Todennäköisesti känni-
päissään ovat tapel leet, ja toinen on
kaatunut ja lyönyt päänsä. Löytöpaikka
on täynnä pal jasta kal l iota" , Pohjavirta
kertoi l i ja jatkoi : "Kaveri vaikuttaa kuiten-
kin muistamattomuudessaan aika rehel-
l iseltä, joten päätimme, että jonkun
hypnoosista jotain tietävän ol isi hyvä vä-
hän katel la kaveria. "

"No, ainahan sitä katel la" , I lmari sanoi ,
vaikkei ol lut la inkaan varma ol isiko hä-
nestä mitään apua.

"Hienoa, pääsetko huomenna? Sano-
taanko vaikka kahden aikoihin, varaan
kuulusteluhuoneen."

"Eiköhän se onnistu. "

Pohjavirta ki itti , sanoi heipat ja lähti . I l -
mari huomasin polttaneensa vi imeisen-
kin tupakin juttutuokion aikana.

Hän ki innitti oveen "palaan hetken kulut-
tua"-lapun ja huojahtel i kohti kioskia.

#

Seuraavana päivänä lounaalta palates-
saan Pohjavirta huomasi pöydäl leen vih-
doin tuodun Tomi Häkkisen

ruumiinavauspöytäkirjan.

Pohjavirta lehtei l i paperinivaskaa ja kur-
tistel i kulmiaan. I lmeisesti kuolema ei ol-
lutkaan aiheutunut kaatumisesta tai
Vesterisen iskuista. Kal losta ei löytynyt
mitään varsinaisia vaurioita, joitain nir-
hautumia lukuun ottamatta. Sen si jaan
Häkkisen pään sisältä ja nielusta ol i löy-
tynyt omituisia aukkoja, jotka ylsivät sel-
käytimeen asti . I lmeisesti nämä vauriot
ol ivat jol la in tapaa johtaneet kuolemaan.
Oikeuslääkäri ei tosin osannut kertoa,
kuinka vauriot ol ivat syntyneet. Päästä
kuitenkin puuttui kappaleita, kuin jol la in
käsittämättömäl lä taval la ulos kaivettuja.

Vesterinen ol i i lmeisesti syytön Häkkisen
kuolemaan.

Pohjavirta heitti tulostenipun pöydäl le ja
nojasi taaksepäin. Koko juttu alkoi men-
nä kovin omituiseksi .

Pohjavirta vi lkaisi kel loa. Ol i a ika mennä
Rautapäätä vastaan laitoksen aulaan.

I lmari odottel i aulan tekonahkapenki l lä ,
tuttu velmui leva hymy sänkisel lä naa-
mal laan. Niskaan hätäisesti sidotut hiuk-
set harottivat ja punainen huppari ol i
entistä haal istuneempi. Ulkonäkönsä
puolesta mies sulautui hyvin ympäris-
töön, joka vi l isi juoppoja, narkkareita,
myymälävarkaita ja muuta ihmiskunnan
pohjasakkaa.

Ulkonäkö ol i kuitenkin tässä tapauksessa
harhaanjohtava teki jä, si l lä Pohjavirta piti
I lmaria parhaana ystävänään, miehenä,
jonka käsi in luottaisi vaikka henkensä.
Ol i pal jolti I lmarin ansiota, että Pohjavirta
ol i vielä elävien ja tervejärkisten kirjois-
sa. Pohjavirtaa harmitti , ettei ol lut ehti -
nyt pitää I lmari in vi ime aikoina juurikaan
yhteyttä, ol i ol lut kaikenlaisia ki ireitä
työn ja yksityiselämän kanssa. Hän
päätti ehdottaa paria olutta työpäivän
päätteeksi .

Kuulusteluhuoneessa Rautapää halusi
tietenkin ensimmäiseksi suorittaa jonkin
puhdistusrituaal in. Hän ol i usein hiukan
neuroottinen rituaal iensa kanssa, vaikka
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puhtaus ei muutoin tuntunut olevan hä-
nel le ensimmäisiä prioriteetteja. Astraal i -
hygieniasta ol i kuulemma tärkeä pitää
huolta, varsinkin kun olti in tekemisissä
vahvojen negati ivisten tunteiden kanssa.

Ni inpä I lmari kiersi huoneen nurkat mu-
misten jotain loitsua ja vihmoen seini in
miedosti savulta tuoksuvaa nestettä.

Kun rituaal i ol i valmis, Pohjavirta osoitti
hänel le paikan pöydän takaa.

"Kävisikö ni in, että saisin ol la kahden
epäi l lyn kanssa, voisin kokei l la paria
hypnoosia. Tietenkin oven ulkopuolel la
on hyvä ol la joku vahdissa", I lmari kysyi .

Yl ikonstaapel i tuumi hetken. "Noo, kyl lä
se kai onnistuu."

"Hienoa", I lmari sanoi ja alkoi levitel lä
muisti inpanojaan pöydäl le. Pohjavirta
lähti hakemaan Vesteristä.

#

I lmari avasi si lmänsä.

Kaikki näytti a luksi sumealta ja valkoisel-
ta. Si lmiä kirvel i ja kuivasi . I lmari yritti
hieroa ni itä, muttei saanut kättään l i ik-
keel le. Hän kal l isti päätään ja näki su-
measti ranteen ympäri l le käärityn
valkoisen, leveän, pehmustetun remmin.
Remmi ol i sidottu sängynlaitaa seurai le-
vaan teräsputkeen. Kasvoi l la lepäsi läpi-
näkyvästä muovista muotoi ltu
happimaski .

I lmari huokaisi . Taas sairaalassa.

Hän yritti kerrata tapahtuneita.

Aamu ol i kulkenut taval l iseen mal l i insa.
Hän ol i herännyt jo ennen puolta päivää,
tehnyt tavanomaiset rituaal it ja meditaa-
tiot, syönyt ja lähtenyt kohti Pasi lan pol i i -
siasemaa.

Hän muistel i pol i isiaseman aulassa istus-
kel lessa tuumineensa, kuinka TV-sarja
Pasi la mahtoi vaikuttaa paikal l isten pol i i -
sien identiteetti in ja miel ikuvaan pol i isin
työstä. Useammin kuin uskotaankaan on

suositui l la tv-ohjelmi l la ja mui l la muoti-
i lmiöi l lä vahva taipumus muokata todel-
l isuutta. Usein oletetaan, että fiktion kir-
joittajat la inaavat todel l isia tapahtumia
tai hahmoja, vaikka itse asiassa asia on
juuri päinvastoin. Fiktion teki jöiden luo-
mat ja fiktion seuraaj ien - luki joiden tai
katsoj ien - psyykkisen energian vahvis-
tamat energeettiset kentät, ni in sanotut
egregorit, halkovat jatkuvasti fyysistä
todel l isuutta, muokaten sitä vähä vähäl-
tä kaltaisekseen. Aikakin on usein mer-
kityksetön teki jä, saattoi ol la, että jokin
erityisen voimakas hahmo on manifes-
toitunut menneisyydessä, kun energia
-aal lot puskevat nel jännenkin ulottuvuu-
den läpi .

Yhtään tuttisuista pol i isia ei kuitenkaan
näkynyt.

I lmari muistel i vielä miettineensä i lkiku-
risesti , että mitähän muuta pol i isit ol isi -
vat tykänneet lutkuttaa, kun Pohjavirta
tul i aulaan ja saattoi hänet kuulustelu-
huoneeseen.

Kuulusteluhuone ol i pieni , simppel isti
kalustettu koppi , jossa ol i vain pöytä, sen
pääl lä tietokone ja pari tuol ia . I lmari
puhdisti ti lan astraal itason yksinkertai-
sel la rituaal i l la ja istuutui pöydän taakse.

Pohjavirral la ei ol lut mitään hypnoosiko-
kei lu ja vastaan, joten I lmari alkoi järjes-
tel lä muisti inpanojani pöydäl le. Hän ol i
kirjannut muistikirjaan muutamia induk-
tioita, koska ei ol lut tehnyt hypnoosia
vähään aikaan. Pohjavirran kertomuk-
sesta hän ol i saanut sen käsityksen, että
tämä Vesterinen ol i ihan yhteistyöhalui-
nen, ja halusi i tsekin saada selvyyden
si itä, mitä kohtalokkaana yönä ol i tapah-
tunut. Kohteen myötämiel isyys helpotti
hypnoosin tekemistä, joten I lmari piti
juttua aika helppona.

Pohjavirran lähtiessä hakemaan Veste-
ristä, I lmari asettel i pöydäl le pienen
messingistä valetun Hermes-jumalan
patsaan, uhrasi si l le Sisu-pasti l l in ja pyy-
si myötämiel isyyttä kuulusteluihin. Hän
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laittoi pöydäl le myös sanelukoneen ja
napsautti äänityksen pääl le. Virnistäen
hän pani merki l le, että pöydäl lä olevan
kynätel ineen kaikkien kynien päitä ol i
pureskeltu. Si i tä se oraal ifiksaatio lähtee.

Vesterinen tul i huoneeseen, ja miehet
tervehtivät. Vesterinen vaikutti ihan reh-
di ltä kaveri lta, mikä ei tietenkään välttä-
mättä tarkoittanut mitään, muutamat
pahimmat paskiaiset, joita I lmari ol i tun-
tenut, ol ivat ensi näkemältä vaikuttaneet
hyvin rehdei ltä tyypei ltä. Vesterisestä ei
kuitenkaan huokunut mitään ikäviä vibo-
ja, eikä I lmari erottanut mitenkään erityi-
sen negati ivista auraa.

I lmari kysyi aluksi , mitä Vesterinen muis-
ti perjantai-i l lasta. Tämä kertoi l i hajanai-
sia muistikuvia tapahtumista ja
hypnotistista, Ol l i Haukasta, jonka luokse
hän pienen porukan kanssa ol i päätynyt
jatkoi l le.

Haukka ol i myös I lmari l le jossain määrin
tuttu, hän ol i käynyt katsomassa Haukan
hypnoosiesitystäkin pari in otteeseen.
Hän ei juurikaan muistanut itse esitysten
sisältöjä, mutta ainakin joissain TV-kl i -
peissä ja Youtube-videoissa Haukka ol i
varsin ärsyttävä tyyppi yl i lyövän pistävi-
ne katseineen ja korei levine eleineen. I l -
mari ei myöskään pitänyt hänen
tavastaan käyttää hypnoosia pelkästään
halpojen naurujen kerjäämiseen. Hyp-
noosi ol i kuitenkin pohj immiltaan voimal-
l inen työkalu, jol la sai halutessaan pal jon
kehitystä ja hyvää aikaan ihmispsyykes-
sä. Myös mitä i lmeisemmin pahaa.

Näiden muistikuvien jälkeen I lmarin käsi-
tys tapahtumien kulusta alkoi hämärtyä,
muistot ikään kuin haurastuivat ja varisi -
vat pois vähä kerrassaan. Yksittäisiä
muistikuvia välähtel i I lmarin mielessä:
Vesterinen istumassa tuol issa, I lmari sy-
ventämässä hypnoosia suggestioiden
avul la, joku outo häivähdys väkivaltaa,
veren makua. . .

Jotain outoa ja ikävää ol i selvästi tapah-
tunut.

I lmaria väsytti ja päähän koski . Hän ei

jaksanut enää ajatel la . Hän halusi koti in.

"Hei ! " I lmari yritti huutaa, mutta kurkus-
ta kuului vain käheää pihinää. Hän ry-
käisi ja yritti uudel leen. Kuulosti jo
paremmalta.

Hetken kuluttua raol laan oleva ovi avau-
tui ja kal jupäinen hoitaja astui sisään.

"No hyvää i ltaa, mikäs on vointi?" hoitaja
kysyi ja harppoi sängyn viereen ripustet-
tujen näyttöjen luo.

"Veikkaisin, että parempaan päin" , I lmari
vastasi . Hoitaja kysel i nimeä ja sosiaal i -
turvatunnusta varmistaakseen I lmarin
tajunnanti lan.

"Kaikki oikein, ja ekal la yrittämäl lä. Val i -
tettavasti tästä baarivisasta ei voita i l -
maisia juomia. Oikeastaan vi imeisetkin
viedään pois" , hoitaja veistel i ja nykäisi
tippakanyyl in pois kyynärtaipeesta.

Hoitajan irrotel lessa lepositeitä, I lmari
kysel i , kuinka ol i tänne joutunut. Hoitaja
kertoi rauhal l isel la äänel lä, että hän ol i
makai l lut tääl lä nyt jo melkein pari vuo-
rokautta. Hän ol i kuulemma aivan rie-
haantunut pol i isiasemal la, joten hänet ol i
heitetty telkien taakse. Sitten taju ol i
lähtenyt, ja hänet katsotti in parhaim-
maksi kärrätä sairaalaan tarkkai ltavaksi .
Sairaalassa hän ol i väl i l lä heräi l lyt ja jat-
kanut riehumista. Lopulta hän ol i ni in
täynnä Oxanestiä ja Ativania, että ol i lä-
hinnä mongertanut sekavia ja kuolannut
pääl lensä.

#

"Eikö nyt verorahoi l la ole varaa ostaa
edes kunnon kuulokkeita, jumalauta",
Pohjavirta murahtel i ja näpräsi paksui l la
sormi l laan auki nappikuulokkeiden sot-
keutuneita piuhoja. Lopulta hän antoi
periksi ja törkkäsi plugin Rautapään sa-
nel imeen ja yhä mykkyrässä olevien piu-
hojen päässä roikkuvat tulpat korvi insa.
Pohjavirta näpräsi sanel imen painikkeita
kymmenen sentin päässä nenästään.
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Aluksi kuului vain taustakohinaa ja tava-
roiden järjestelyä. Hetken kuluttua ovi
aukeni .

"Päivää, I lmari Rautapää", Rautapää ter-
vehti tul i jaa.

"Hannu Vesterinen", tul i ja sanoi .

Rautapää kysel i ystäväl l iseen sävyyn
perjantain tapahtumista, ja alkoi pikku-
hi l jaa ehdotel la hypnoosia. Vesterinen ol i
ensin vastahakoinen, mutta Rautapää
kertoi rauhal l isesti , kuinka hypnoosi ol i
oikein käytettynä erinomainen apukeino
tietoisesta mielestä karanneiden muisto-
jen palauttamiseen. Hän sanoi ymmärtä-
vänsä, että Vesterinen säikkyi
kokemansa jälkeen hypnoosia, mutta va-
kuuttel i miehen olevan nyt hyvissä käsis-
sä ja taatusti turval l isessa ympäristössä.
Rautapää osasi ol la halutessaan hyvin
uskottava. Lopulta Vesterinen suostui .

"Okei , a loitetaan", Rautapää sanoi . Hän
pyysi Vesteristä tui jottamaan pureskel-
tua kynänpäätä, kunnes si lmät alkaisivat
tuntua ni in väsynei ltä, että ne ol i miel lyt-
tävä sulkea.

"Alat tuntea itsesi pikku hi l jaa rentoutu-
neemmaksi ja olosi raukeammaksi . Las-
ken hitaasti kymmenestä alaspäin, ja
jokaisen numeron kohdal la tämä raukeu-
den ja levol l isuuden tunne l isääntyy."

Rautapää aloitti ohjatun rentoutuksen ja-
loista ja eteni si i tä ruumiinosa kerral laan
päähän asti .

Seuraavaksi hän kokei l i Vesterisen sug-
gestioherkkyyttä yksinkertaisel la testi l lä ,
jossa hän pyysi Vesteristä tuntemaan oi-
kean kätensä hyvin kevyeksi . Tämä on-
nistui i lmeisen hyvin, päätel len
Rautapään tyytyväisistä hymähdyksistä.

Rautapää teki toisen induktiokierroksen
syventääkseen hypnoosia ja lopulta hän
suorastaan käski Vesteristä vaipumaan
yhä syvempään ja syvempään hypnoo-
si in.

Sitten alkoi varsinainen muistityöskente-
ly. Rautapää pyysi Vesteristä elämään
mielessään uudestaan perjantai-i l lan ta-

pahtumat. Vesterinen kuvai l i tapahtumia
hyvin samansisältöisesti , kuin ol i a iem-
minkin tehnyt, nyt tosin pal jon yksityis-
kohtaisemmin. Vähän kerrassaan I lmari
johdattel i häntä i l lan tapahtumien läpi
aina Ol l i Haukan asunnol le asti .

"Ol l i Haukka istuu tuossa vähän matkan
päässä upottavassa nahkatuol issa" , Ves-
terinen kuvai l i uudestaan kokemaansa
hetkeä. "Se tekee jotain hypnoosia jol le-
kin naisel le, käskee sen ri isuutumaan.
Me kaikki nauretaan porukal la. "

Vesterinen ol i kertonut mukana olevan
seitsemän henki löä: kaksi ravintolasta
mukaan napattua keski-ikäistä, vahvasti
humaltunutta naista, Haukka, hän itse,
joku Haukan kanssa esi intynyt taikuri
uuden val loituksensa kanssa ja Tomi,
nuorempi kaveri , i lmeisesti Haukan tuttu,
tuleva veriteon uhri .

"Haukka yrittää saada mua suostumaan
hypnotisoitavaksi , mutten halua nolata
itseäni" , Vesterinen jatkoi . "Sitten se
katsoo ni i l lä si lmi l lään, ni in en voi muuta
kun suostua. En haluais, mutta suostun
si lti . "

"Minkälaisia suggestioita Haukka antaa?"
I lmari kysyi .

"Se sanoo, että mun pitää unohtaa
kaikki mitä seuraavaksi tapahtuu, ja et-
ten voi muistaa ni itä missään yhteydes-
sä. "

Rautapää on hetken hi l jaa ja yrittää sit-
ten: "No, mitä sen jälkeen tapahtuu?"

Vesterinen on pitkään hi l jaa, kunnes sa-
noo hiukan pettyneenä: "En muista. "

I lmari ol i hetken vaiti , kunnes alkoi upot-
taa Vesteristä yhä syvempään transsi in.
Hän käski Vesteristä tuplaamaan hyp-
noosinsa syvyyden joka kerta, kun hän
läimäyttäisi kädel lä polveensa. I lmari ta-
putti polveaan jokusen kerran. Tämän
jälkeen I lmari kertoi jokaisen läpsäytyk-
sen syventävän hypnoosia kymmenker-
taiseksi . I lmari jatkoi polven
taputtamista. Sitten hän teki suggestion,
jonka mukaan joka kerran, kun Vesteri-
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nen huomasi , ettei muistanut jotain asi-
aa, hänen hypnoosinsa syveni sataker-
taisesti . I lmari muistutti , että mitä
syvempi hypnoottinen ti la ol i , sitä enem-
män suggestioi l la ol isi vaikutusta.

I lmari alkoi purkaa Haukan suggestiota.
Se ei käynyt lainkaan helposti , ja hän
saikin useamman kertaa vastaukseksi
vain "en muista. " Joka kerta hän muistut-
ti , että hypnoosi syvenee, ja että mitä
syvempi hypnoosi on, sitä huonommin
vanhat suggestiot vaikuttavat.

Vesterisen puhe alkoivat kuulostaa aina
vain hankalammalta, melkein vaikerruk-
selta. Pikkuhi l jaa I lmarin psykologinen
moukarointi a lkoi tuottaa tulosta. Veste-
rinen kertoi uusista muistikuvista.

"Tuota. . Mä luulen että Haukka seisoo
tuossa meidän keskel lä, tai , ta i sitten se
istuu. . . " Vesterinen kertoi hitaasti . "Se
sanoo. . . öö, ni in se sanoo vaan yhden
sanan. Se sanoo että parasi itos. "

"Parasi itos" , I lmari toisti .

"Se sana saa aikaan omituisen olon. Se
on jotenki omituisesti tuttu sana, se jo-
tenkin tekee mun ajatuksi l le pahaa, sitä
on paha ajatel la, sitä sanaa." Vesterinen
kuulosti kuin ol isi murtumaisi l laan it-
kuun, mutta jatkoi . "Mä tajuun, että
Haukka ol i sen sanan laittanu mun pää-
hän jo siel lä esityksessä aikaisemmin, se
avaa jotain lukkoja mun päässä ja mä
muistan jotain. "

"Parasi itos" , I lmari toisti taas. Ääni kuu-
losti hi l ja iselta ja vi lu iselta.

"Sitten Haukka jatkaa ja käskee ne, joi -
hin ei ole vielä istutettu huomisen sie-
mentä - ni in se sanoo, huomisen
siementä - tulemaan siementä kantavien
luokse, ja käskee valmistautumaan vas-
taanottoon. Mä tiedän tarkal leen mitä
mun pitää tehdä." Vesterisen puheen
taustalta kuului kol inaa ja tuol inja lkojen
rahinaa lattiaa vasten.

" Ja mä meen sitä Tomia ihan lähel le. Sen
nenästä alkaa vuotaa verta ja se kumar-
tuu mun puoleen ja veren ja l iman seas-

sa on. . . jotai . . . mikä. . . " Vesterisen puhe
katkesi yskimiseen ja tuol ien natinaan.
Kuului massahtelevia ääniä. Hengityksen
rohinaa. Ynähtelyä. Hetken kuluttua Ves-
terinen jatkoi paksul la, nieleskeleväl lä
äänel lä: "Haukka käskee meitä siemenen
ki innittymisen. . . jä lkeen menemään. . . "
Tässä kohtaa kuului rysähdys, i lmeisesti
sanelukone putosi pöydältä tai tietoko-
neen näyttö kaatui sen pääl le, eikä
lauseen lopusta oikein saanut selvää. I l -
mari rääkäisi . Kuului l isää rytinää ja
ähel lystä, kunnes huoneen ulkopuolel la
vartiossa oleva pol i isi hyökkäsi sisään ja
käski kimakal la äänel lä miehiä irti tois-
tensa kimpusta. Vesterinen vaikeroi ,
Rautapää huudahtel i jotain sekavia, yk-
sitavuisia sanoja.

Tästä eteenpäin tapahtumien kulku ol i
Pohjavirran tiedossa. Hän sammutti sa-
nel imen ja hengähti syvään. Hän ol i lä-
hes unohtanut hengittää keskittyessään
kuuntelemaan. Hän nykäisi napit korvis-
taan ja hieraisi kämmenel lä kasvojaan.
Hetken hän tui jotti sanel imen hehkuvaa
näyttöä, sitten työnsi napit takaisin kor-
vi insa ja aloitti kuuntelun uudestaan.

#

"Voisinko mä lähtee?" I lmari kysyi hoita-
ja lta. Hän todel lakin halusi jo koti in.

"Ei se nyt oikein onnistu, sun ei ensinnä-
kään kannata lähteä mihinkään toikka-
roimaan, noi myrkyt mitä suhun
pumpatti in ei ol lu tosiaan ni itä kevyim-
piä, ja toiseksi mei l lä on pol i isin määräys
pitää sut tääl lä . "

"Voi vittu, vai oikein pol i isin määräys",
I lmari mumisi . "Vittu mä oon saanu elä-
mäni aikana tarpeeksi määräyksistä ja
sairaaloista. Mä oon oikeestaan kurkkua-
ni myöten täynnä sairaaloita. "

"Hei , nyt i isisti tai mä joudun kutsuu var-
ti jat"

I lmari tuuppasi hoitajan syrjään ja pyö-
rähti sängyltä ja loi l leen. Hän joutui het-
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ken varmistamaan, että ne pitivät.

Hoitaja sanoi jotain kovaan ääneen, mut-
ta I lmari ei ehtinyt kuuntelemaan, hän
halusi jo ulos tästä vaaleanvihreäl lä
kuorrutetusta paskaläävästä. Hän karisti
hoitajan kädet niskastaan ja harppoi
ovel le. Lähteminen ja l i ikkuminen tuntui-
vat hyväl le.

Käytävästä löytyi portaat alakertaan yl-
lättävän nopeasti . I lmari harppoi alas pa-
ri kerrosta ja ol ikin jo aulassa. Siel lä
vastaan harppoi kaksi varti jaa. I lmari
tähtäsi miesten väl i in. Rako umpeutui
samaa tahtia lähestymisen kanssa, joten
hän joutui käyttämään hiukan voimakei-
noja. I lmari huomasi satuttavansa hiukan
kättään lyödessään oikeanpuol ista varti -
jaa kaulaan. Miehen käpertyessä kasaan,
hän syöksyi aukenevien automaattiovien
väl i in ja l ivahti ulos hämärtyvään i ltaan.

I lmari lähti juoksuun ja melko pian var-
mistui si i tä, ettei kukaan seurannut pe-
rässä. Hän tunsi olevansa hetki hetkeltä
hiukan lähempänä kotia.

I lmari juoksi ehkä puol isen tuntia, kun-
nes tul i maassa oleval le luukul le. Hän ei
ol lut nähnyt sitä koskaan aikaisemmin,
mutta tiesi olevansa oikeassa paikassa.

Teräksinen luukku ol i upotettu betonike-
hikkoon, se ol i vanha ja ruosteinen. I lma-
ri a lkoi kammeta sitä auki . Hän joutui
pinnistelemään aikansa, mutta pikkuhi l -
jaa luukku raottui . Se natisi vanhuuttaan.
I lmari nitkuttel i a lkukankeuden saranois-
ta ja sai luukun lopulta ammol leen. Au-
kosta löyhähti vahva viemärin löyhkä.

Betonikehikosta putoava kui lu odotti tyy-
nenä ja pahaenteisenä kuin suonsi lmä.
Kui lun lähimpään seinämään ol i upotettu
harjateräksestä muotoi l lut tikasaskel-
mat. I lmari kapusi varovasti reunan yl i ja
alkoi laskeutua.

Hän eteni rivakasti , ja kohta pimeys nie-
la isi ylhäältä hi ipuvan valon. I lmari ei
nähnyt, kuinka pitkästi pohjal le ol i , joten
terävä sora pal jaan jalkapohjan al la tul i

yl lätyksenä.

Kun I lmari ol i jä l leen tukevasti maan ka-
maral la, tai paremminkin sen alapuolel-
la, hän lähti etenemään käsikopelol la .
Hän ei nähnyt yhtään mitään, mutta tiesi
tarkal leen, mihin ol i menossa. Pimey-
dessä kompuroiminen ei harmittanut,
si l lä hän tiesi olevansa pian peri l lä .

Hän kuul i takaansa ääniä, mutta ei väl it-
tänyt ni istä. Tärkeämpää ol i nyt löytää
koti in.

Väl i l lä pal jas ja lka ol i vähäl lä l ipsahtaa
vieressä lorisevaan viemäriuomaan. Pi-
meydessä tasapaino tahtoi väl i l lä heittää
ja I lmari joutui nojautumaan kosteaa ja
l imaista seinää vasten.

I lman koostumus - haju tai joku - alkoi
muuttua. Lämpöti la nousi . Määränpää
lähestyi .

Tunnel i kääntyi jyrkästi oikeal le. I lma ol i
yhä kuumempaa ja kosteampaa, viemä-
rin löyhkään ol i l i i ttynyt jokin epämää-
räinen, kiehtova tuoksu.

I lmari irrottautui seinästä ja otti pari
huojuvaa askelta vasemmal le. Hän sei-
sahtui ja tiesi olevansa nyt hyvin lähel lä.

Ympäri ltä kuului massahtelevia ääniä.
Pehmeää ja houkuttelevaa.

I lmari tunsi , kuinka jokin pehmeä alkoi
kiertyä vasemman jalan ympäri l le. Lahje
kostui ja l imainen märkyys kapusi reittä
pitkin ylös. Myös toinen jalka sai jotain
ympäri l leen. Sydän takoi innostuksesta.
I lmari ei voinut erektiol leen mitään.

Nenäontelossa tuntui kutinaa. Kuului ke-
vyttä rusahtelua ja hankaavia ääniä, kun
jokin l i ikkui pään sisäl lä . I lmari tunsi ,
kuinka nestenoro valui sieraimesta. Verta
tai räkää. Noron valuessa huul i l le, hän
maistoi sen olevan verta.

Edestä kuului raahautuvaa ääntä: jokin
iso l i ikkui . I lmari tunsi kasvoi l laan si itä
huokuvan lämmön. Jokin pehmeä kutitti
selkää, ja hivuttautui paidan helman al le.
Tuoksu ol i pistävä ja hapan.

I lmari odotti malttamattomana, mitä tu-
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leman piti .

Jokin kostea kosketti hänen otsaansa ja
nenäontelossa oleva l i ike vi l l i intyi . Tuntui
kuin jokin elävä pyrkisi u los suoraan ne-
nänvarren lävitse. Käsien ympäri l le kier-
tyi lonkeroita. I lmari alkoi ol la läpimärkä
joka paikkaan tunkevasta l imasta. Hän
tunsi , kuinka l iukas, pehmeä uloke kie-
toutui kaulan ympäri l le, hitaasti kuin ku-
ristajakäärme. Hän kurotti kaulaansa,
jotta sai hengitettyä l ihamassan alta.
Hän koskettel i ja hyväi l i kevyesti ympä-
ri l le hitaasti ti ivistyvää lonkeroverkostoa.

Jossain vaiheessa I lmari huomasi , että
hänen jalkansa irtosivat maasta. Lonke-
rot kannattel ivat häntä useasta kohtaa,
tuntui kuin hän keinuisi pehmeässä keh-
dossa, lähes painottomana.

Hän suutel i hel lästi poskea vi istävää lon-
keroa. Sen kärki hakeutui hänen huulten-
sa väl i in. Kärki painui hitaasti , mutta
määrätietoisesti syvemmäl le, avaten
huulet ja suun ammol leen. Suu täyttyi
happaman makuisesta, l imakalvon pääl-
lystämästä, kuumasta, sykkivästä l ihas-
ta. I lmari ei pannut mi l lään tavoin
vastaan, vaan antoi lonkeron hakeutua
kurkkutorveen. Hän nieleskel i ja yökkäi l i .
Liukas lonkero upposi hitaasti sisään.

Tämän takia hän ol i paikal le tul lut. Tämä
ol i merkittävä hetki , ehkä merkittävin
hänen elämässään. Tätä hetkeä varten
hän ol i taivaltanut koko elämänsä halki ,
aavistamatta, mikä siunaus häntä lopul-
ta odotti . Hän ol i val i ttu, yksi ja ainoa,
täl lä hetkel lä koko luomakunnan tärkein
olento.

Hän ol isi hymyi l lyt jos ol isi pystynyt. Suu
ol i ammol laan, täynnä sykkivää höttöä,
hän pystyi tuskin hengittämään, mutta
si l lä ei ol lut väl iä, si l lä hän sai sisäänsä
jotain pal jon i lmaa tärkeämpää.

Yhtäkkiä pehmeään ekstaasi in repeytyi
särö. Välkähtelevä valo si lpoi kivul iaasti
turval l isen pimeyden.

I lmari tiesi , ettei lonkero ol lut vielä saa-

nut hommiaan loppuun, joten hän är-
syyntyi häiriöstä suunnattomasti . Hän
ol isi ärähtänyt ja kiroi l lut, el lei ol isi pe-
lännyt puraisevani lonkeroa.

Jostain kuului ihmisten huutoja. Mitä hel-
vettiä, pitikö JUURI NYT tapahtua jotain
vähäpätöisen maal l ista ja l ikaisen inhi-
mi l l istä. Nyt ol i tapahtumassa aivan toi-
sen kokoluokan asioita, vittuun ihmiset!

Kuului korvia repivä pamahdus. Lonkerot
värähtivät voimakkaasti ja alkoivat ny-
kiä. I lmarin henki salpautui , kun kaulan
ympäri l le kiertynyt uloke kouristel i . Toi-
nen lonkero nytkähtel i kurkkutorvessa.

Kuului l isää pamahduksia, huutoja, valot
l isääntyivät. Valtava epätoivon, surun ja
kauhun aalto hyökyi I lmarin yl itse. Hän
huomasi olevansa jäl leen maan kama-
ral la, nytkähtelevän lonkeromassan al la.
Lonkeroiden lomasta näkyi välähdyksen-
omaisia si ivuja kauempana tapahtuvista
kauheuksista: useita univormupukuisia
miehiä, aseita, veitsiä ja laukauksia.
Roiskuvaa l imaa, visvaa ja verta.

Yhtäkkiä joku kiskoi lonkeroa I lmarin
suusta. Hän yritti vastustel la, töni miestä
kauemmas, mutta joku toinen tarttui kä-
si in ja kahl itsi paikoi l leen. Lonkero revit-
ti in väkisin ulos.

"Ei , ei , menkää pois, jättäkää meidät
rauhaan! " I lmari huusi , i tki ja nieleskel i
suuhun jäänyttä l imaa. Miksi näin piti ta-
pahtua, mitä pahaa he ol ivat tehneet?!

Joku kumartui I lmarin puoleen ja piti hä-
nen päätään paikoi l laan. I lmari tunnistin
henki lön etäisesti Pohjavirraksi . Pol i isi
tarkkai l i I lmarin kasvoja ja tarttui tiukal la
otteel la johonkin hänen nenässä ja kis-
kaisi . Ju lma kipu leimahti , kun Pohjavirta
repi pitkää matoa ulos I lmarin sierai-
mesta. Tuntui kuin aivot ol isi revitty ne-
nän kautta ulos.

Kipu kuitenkin hel l i tti nopeasti . Epätoivo
alkoi laantua, mutta pian toisenlainen
kauhu alkoi val lata I lmarin mieltä.

"Pohjavirta, hei , päästäkää", I lmari vai-
kersi ja alkoi yökkäi l lä . Pohjavirta käski
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miehiä irrottamaan otteensa. I lmari
nousi istumaan ja oksensi kouristuksen-
omaisesti maahan valtavan röykkiön
peukalonpään kokoisia, l imakalvon peit-
tämiä, läpikuultavia munia.

#

Seuraavat päivät kuluivat taas sairaalas-
sa. I lmarista otetti in useita röntgen- ja
CT-kuvia ja vointia tarkkai lti in. Hän ol i
onneksi onnistunut oksentamaan kaikki
munat ulos, ennen kuin ne ehtivät suo-
l istoon. Hän ol isi saattanut saada pahan-
laatuisen suol istomadon.

Viemäritunnel ista löydetti in lonkeroista
ja muodottomasta kehosta koostuneen
olennon l isäksi tuhansia erikokoisia touk-
kia, joita parhai l laan yritetti in hävittää.
Maan alta löytyi myös useita mätänemi-
sen eri vaiheissa olevia ihmisruumiita,
joista ol i enimmät l ihat ja muut kudokset
syöty pois. Pari tuoreempaa ruumista ol i -
vat paisuneet valtaviksi , matoja pursua-
viksi kasvualustoiksi .

Kuningatarolennon tappamisen ja poltta-
misen jälkeen pääkaupunkiseudun ter-
veyskeskukset alkoivat täyttyä äki l l istä
pääkipua ja nenäverenvuotoa val ittele-
vista poti la ista. Jotkut ol ivat huomanneet
nenästään pi lkistävän madon ja kauhuis-
saan repineet sen itse ulos. Matojen
poistamiseen pihtien ja pinsettien kans-
sa terveyskeskuksissa kului pari päivää.
Sen jälkeen loistartunta vaikutti olevan
ohi .

Media ol i syystä tai toisesta tapahtumis-
ta yl lättävän hi l jaa. Pääkaupunkiseudun
paikal l islehdissä mainitti in lyhyesti pikai-
sesti ohi mennyt epidemia, valtakunnal l i -
set tiedotusväl ineet sivuuttivat koko
asian. Verkkomedia.org ja muut vaih-
toehtoiset uutispalvelut tietenkin mylvi-
vät salal i i ttoteorioita, mutta asia jä i
lopulta vain pienen pi irin jutuksi . I lmari
jaksoi seurata keskustelua hiukan, mutta
kun mukaan tul ivat teoriat Suomen hal l i -
tuksen 80-luvul la Toxoplasma gondi i -loi -

sen kanssa tekemistä kokeista, alkoi
hänel lekin ri i ttää.

Pohjavirta tul i tutkimusten jälkeen ter-
vehtimään, juuri kun I lmari ol i syömässä
väl ipalaa.

"Hyvinhän tässä lopulta kävi , mikä olo?"
hän kysyi .

" Jotenkin hyväksi käytetty", I lmari tokaisi
lakonisesti ja yritti ol la muistelematta
kokemuksia viemäritunnel issa. Hän ol i
oksennel lut muutaman vi imeisen vuoro-
kauden aikana jo aivan tarpeeksi .

"Onneksi tekni ikan pojat sai saneluko-
neen äänityksestä seulottua sen paikan
esi in ajoissa. "

I lmari tuumi, että hiukan ripeämpikään
toiminta ei ol isi haitannut, mutta minkäs
si l le enää voi .

" Juu, ki i tos. . . " , hän sanoi ja nieleskel i u los
pyrkivää leipää. Hän työnsi lautasen
kauemmas.

"Onneksi eivät ole keksineet tarjota ka-
viaaria" , Pohjavirta virnisti omal le vitsi l -
leen, mutta I lmarin mulkaisusta
päätel len juttu ei oikein uponnut.

Pohjavirta rykäisi ja jatkoi : "Tutkimme
Vesterisen pääkopan ja huomasimme
vaurioita nenäonteloissa, vaikka loisma-
toa ei putkahtanut ulos missään vai-
heessa. I lmeisesti loinen ol i syystä tai
toisesta vaihtanut isännästä toiseen ja
päätynyt lopulta sinuun."

"Ni in mä vähän aavistel inkin" , I lmari sa-
noi . " I lmeisesti loinen seuloi i tsel leen so-
pivaa uhria. Sel lasta jonka mielen pystyi
ottamaan tarpeeksi tehokkaasti valtaan-
sa. "

I lmari vi lkaisi virnistäen Pohjavirtaan ja
jatkoi : "Mähän olenkin tunnetusti melko
hyväuskoinen".

Pohjavirta hymähti .

"Entäs Ol l i Haukka, onko hänet tutkittu?"
I lmari kysyi .

"Kyl lä. Telkien takana. Sen päästä löytyi
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massi ivisia aivovaurioita, ihme että on
edes elossa. Loisien poistamisen jälkeen
se on ol lut täysin katatonisessa ti lassa.
Aivan kuin ol isi ol lut pelkkä sätkynukke."

I lmari katsoi miettel iäänä ulos ikkunasta.
"Pitää vaan toivoa, että se olento ol i a i -
noa laatuaan. Joku kaukaisesta ulottu-
vuudesta tai jostain syrjäiseltä
planeetalta meidän maai lmaamme eksy-
nyt yksi lö, joka vain yritti selvitä hengis-
sä tässä vastahakoisessa maai lmassa".

I lmarin mielessä käväisi häivähdys si itä
sympatiasta, jonka mato ol i uusine tun-
temattomine kemikaaleineen ja hermo-
yhteyksineen hänen mieleensä
syöttänyt.

Yhtäältä hän toivoi , että si l läkin yksinäi-
sel lä matkaajal la ol isi ol lut mahdol l isuus
elää maai lmassamme, ja toisaalta hän
tunsi jä l leen, kuinka väl ipala pyrki ka-
puamaan ulos mahalaukusta.

"Ol i se otus kotoisin mistä tahansa, ni in
jostain tuntemattomista virkaval lan por-
taikoista tul i tiukat ohjeistukset si i tä,
kuinka tästä asiasta julkisesti puhutaan:
pää on parempi pitää ki inni" Pohjavirta
sanoi . "Koskee myös sinua."

"Tuo on ni in tuota taas, ei ihme, että sa-
la l i i ttoteoriat leviää, kun mistään vähän-
kään poikkeavasta ei saa hi iskua", I lmari
marmatti .

"Ni inhän se on, mutta muista, että sinul-
la on pol i isin avustajana tiettyjä velvol l i -
suuksia. "

" Joopajoo. Kohta mäkin alan epäi l lä , että
tää ol i sittenkin joku hal l i tuksen huip-
pusalaisesti vitui l leen mennyt mielen-
hal l intakoe."

Pohjavirta ei vastannut mitään.
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työskennel lyt isänsä vanhassa pornokau-
passa Kal l iossa. Siel lä riesana ol ivat juo-
pot ja sekakäyttäjät, joita väl i l lä harhai l i
sisään ja joiden kanssa ol i pahimmil laan
saanut painia lähes päivittäin. Mutta
nuorenahan sitä vielä jaksoi . Punavuo-
ressa laitapuolenkulki joita näki harvem-
min. Sen si jaan uuteen l i ikkeeseen eksyi
usein hipstereitä.

Spurguja ja narkkareita alkoi oikeastaan
ol la ikävä.

Yksittäiset hipsterit jä ivät harvoin mie-
leen, koska näiden vaatetus ja muukin
tyyl i vaihtui koko ajan. Yhden vakioasiak-
kaansa Evert tosin tunnisti . Nuorehkol la,
pitkänhuiskean luiseval la miehel lä ol i a i -
na sänkipel loksi kynitty kuontalo, pukin-
parta ja graafikkolasit. Evert ol i a lkanut
kutsua miekkosta Nutipääksi .

Tänään Nutipääl lä ol i yl lään kauhtunut
punainen verkkaritakki , jonka hihoissa
kulki valkoiset raidat. Vaatekappale ol i
pari numeroa l i ian pieni , luultavasti tar-

koituksel la. Lököttävät farkut pal jastivat
ironisesti noin kolmanneksen perävaos-
ta, ja lahkeiden alta erottuivat harmaan-
tuneet 80-lukulaiset tarralenkkarit.
Nutipääl lä ol i kaulansa ympäri l lä kuulok-
keet, joiden johto näytti johtavan tas-
kussa pul lottavaan Walkman-kasetti -
soittimeen. Mahtoiko se toimia edel leen,
vai ol iko se vain jonkinla inen statement?

Nutipää ol i pyörinyt jo vartin verran ap-
teekkiosastol la ja katsel lut eri la isia voi-
teita, salvoja, suihkeita, hajusteita ja
luontaistuotekapseleita. Nyt hän tul i tis-
ki l le halvimman tuubin kanssa.

” Ihme käärmeöl jyjä sä myyt”, Nutipää
sanoi naukuval la äänel lä. ”Toimi iko nää
muka oikeesti . Taitaa ol la kusetusta.”

Evert näppäi l i kassakonetta ja i lmoitti
Nutipääl le ostosten summan. Nutipää
katsel i häntä virnistel len, kun hän pak-
kasi ostoksen pussi in.

”Mi ltä tuntuu kusettaa ihmisiä?”

”Tul iko vielä muuta?” Evert kysyi . Nuti -

Sodoman lesket
Stig-Peter Lund
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pää lähti la iskasti kävelemään ovel le
päin.

”Mä tuon tän takaisin, jos se ei toimi”,
hän sanoi .

”Hyvää päivänjatkoa”, Evert toivotti . Ai-
na ei voinut sanoa, mitä ol isi tehnyt mie-
l i . I tse asiassa ei juuri koskaan.

Samal la ovenavauksel la tul i sisään kol-
me keski-ikäistä, mutta edel leen varsin
näyttävää rouvaa sekä näiden seurassa
kolme nuorta urhei l i japoikaa hihattomis-
sa paidoissa ja kireissä housuissa. Sulke-
misaikaan ol i enää vartti , ja seurue
vaikutti äänekkäältä, kikattelevalta ja
muutenkin potentiaal isesti ärsyttävältä,
mutta päivän myynti ol i ol lut sen verran
heikkoa, ettei Evert alkanut häätää
kuusikkoa ulos. Se osoittautui oikeaksi
ratkaisuksi . Rouvat ja heidän toyboynsa
ostivat rekvisi i ttaa l iki pari l lasadal la eu-
rol la ja tuntuivat myös tietävän, mitä ol i -
vat hakemassa eivätkä häirinneet
Evertiä kysymyksi l lä tai kommentei l la .
Kauppa ol i auki vi i tisen minuuttia yl ia i -
kaa, mutta seurueesta pääsi lopulta
eroon varsin vaivattomasti .

Evert laski kassan, lukitsi oven ulkopuo-
lelta ja sytytti tupakan. Alkukesän i lta ol i
hämärtymässä, mutta pimeys laskeutuisi
tähän aikaan vuodesta vasta pikkutun-
nei l la . Rouvat miesseuralaisineen näytti -
vät hekin tupakoivan läheisessä
porttikongissa, i lmeisesti he ol ivat Ever-
tin uusia naapureita. Mikäpä si inä, toi-
vottavasti tul isivat käymään useam-
minkin. Bisnes ei ol lut vi ime aikoina luis-
tanut parhaal la mahdol l isel la taval la .

Naapurin strippi luolaa pyörittävä Simpa-
nen näytti myös olevan tupakkatauol la.
Hänen l i ikkeensä ovi ol i yhä auki , seson-
ki ol i näin i l tasel la vasta alkamassa.

Piruako tuonkin ol i pitänyt parkkeerata
juuri viereiseen ki inteistöön, Evert mietti
ja imaisi pitkät henkoset. 90-luvun lama
ol i ol lut pornobisneksen kulta-aikaa, si l -
loin l i ikkeitä ol isi voinut ol la parin kortte-
l in pituudelta ja kaiki l le ol isi ri i ttänyt
asiakkaita. Ajat ol ivat kuitenkin muuttu-

neet, ol i tul lut internet vertaisverkkoi-
neen ja loputtomine pornosivustoineen,
ja nyt uuden laman aikana ki lpai lusta
saattaisi tul la veristä.

El lei koko internet sitten romahtaisi . Sitä
sopi toivoa.

”Miten kauppa käy?” Simpanen huikkasi
omi lta portai l taan. Evert vi lkaisi ä i jää.
Tämä ol i oikea alan miehen perustyyppi ,
l ihava ja kalapuikkovi iksinen ja paksut
kultaketjut kaulassa ja aina pienessä
maistissa. Minttuvi inan lemu tuntui
Evertin nenään asti nytkin. Ei Evert itse-
kään rantakunnossa ol lut, mutta vi iksiä
hän ei ol lut teini -iän jälkeen kasvattanut,
ja työaikana hän ei koskaan juopotel lut,
se ol i periaatekysymys.

Evert kohautti olkapäitään. Simpanen
nakkasi tupakannatsan kadul le.

”Kannattaisi hommata strippari ! Si l lä
bisnes piristyy, lähtee käyrät nousuun
häh-häh-hää. . . ”

Evert tumppasi oman tupakkansa lenk-
kitossun al le ja lähti Vi iskulman raitio-
vaunupysäki l le. 3B osui kerrankin sopi-
vasti kohdal le. Evert ajoi Kal l ioon, jä i pois
Kaarlenkadul la ja kävel i ravintola Roska-
pankki in. Val l i tsevassa lamamiel ia lassa
se tuntui sopivalta paikalta, ja Karvinen
ol i jokin aika sitten tekstannut olevansa
siel lä viettämässä vapaai ltaa.

Karvisen koko nimi ol i Jorma Ylermi Kar-
vinen, ja hän ol i ammati ltaan yksityiset-
sivä. Se kuulosti jännittävämmältä ja
romanttisemmalta kuin mitä se tosia-
siassa ol i . Karvinen ol i erikoistunut etsi-
mään kadonneita henki löitä, erityisesti
karkutei l le lähteneitä nuoria naisia, mut-
ta teki kyl lä kaikenlaista muutakin, kun-
han hinnasta sovitti in. Hän ol i pitkä,
roteva ja jykeväleukainen, vanha ama-
töörinyrkkei l i jä , ja käytti tarpeen vaa-
tiessa nyrkkejään edel leen.

Karvinen ja Evert ol ivat myös vanhoja
hyviä ystäviä. Kumpikaan ei oikeastaan
enää muistanut miksi , eivätkä he sitä
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sen kummemmin miettineetkään.

”Mitenkäs bisnekset?” Karvinen kysyi .
Hän ja Evert nojai l ivat pystypöytään ik-
kunan vieressä ja katsel ivat ulos, vaikka
ei siel lä pahemmin katseltavaa ol lut.
Evert otti siemauksen tuopistaan. Kal ja
ol i hapanta ja kusista, mutta sentään
kylmää. Hän irvisti ja ähkäisi .

”Päin persettä. Entäs itsel läsi?”

”Outo juttu”, Karvinen sanoi . ”Keikkaa
kyl lä pukkaa, mutta jostain syystä tänä
kesänä on kadoksissa nuoria miehiä.”

”Naisten perässä juokseminen ol isi tie-
tysti mukavampaa”, Evert hymähti .

”Nuorten miesten etsiminen on tylsää”,
Karvinen sanoi . ”Useimmiten ne ovat
unohtuneet jol lekin ryyppyreissul le ja tu-
levat takaisin omia aikojaan. Tai sitten
jäl jet katoavat ruotsinla ival le ja voi vain
olettaa, että ne ovat humalapäissään
tippuneet yl i la idan. Naiset sitten taas. . . ”

Karvinen otti hörpyn tuopistaan ja pudis-
ti päätään.

”Ne tapaukset ovat usein pal jon mielen-
ki intoisempia. Mutta antaa ol la, et uskoi-
si puoltakaan.”

Hän kulautti tuoppinsa tyhjäksi ja alkoi
kaivel la tupakka-askia paitansa rintatas-
kusta.

” Juohan nyt se kal jasi , ni in päästään röö-
ki l le.”

Loppui lta kului kuten aina. Evert ja Karvi-
nen alkoivat muistel la vanhoja Kal l ion ai-
koja, kuinka he ol ivat jo 90-luvul la
pyörineet samoi l la kulmi l la ja joskus baa-
rireissujen jälkeen päätyneet jatkoi l le
Evertin isän vanhan pornokaupan taka-
huoneeseen. Kondomeja ja muuta rekvi-
si i ttaa ol isi ol lut helposti saatavi l la ,
mutta eipä ni i l le tarvetta ol lut, koska tyt-
töjä ei lähtenyt mukaan juuri koskaan.
Karvinen väänsi taas vanhan vitsin, että
ehkä hän juuri siksi ol i päätynyt työk-
seen etsimään nuoria naisia, ja Evertiä
se nauratti jä l leen kerran.

Enimmäkseen he muistel ivat, mi l lä ni-
mel lä mikäkin kapakka ol i parikymmentä
vuotta sitten kulkenut ja mitä vanhoi l le
sen ajan kaverei l le nykyään kuului . Moni
ol i kuol lut, ja si i tä i l ta taittuikin sopivasti
laskuhumalan puolel le. Valomerkki tul i
a ja l laan. Karvisel la ol isi ol lut pul lo vod-
kaa kämpi l lään, mutta Evert kehotti
säästämään sen toiseen kertaan. He
hortoi l ivat taksi jonoon, tekivät lenkin
Töölön kautta, missä Karvinen jäi kyydis-
tä, ja Evert jatkoi Punavuoreen.

Keskustan läpi ajettaessa Evertiä alkoi
naurattaa. Hän ja Karvinen istuivat aina
i ltaa muistel len, kuinka he ol ivat nuorina
poikina juopotel leet Kal l ion kuppi loissa –
ja muistel lessaankin he istuivat Kal l ion
kuppi loissa juopottelemassa. Mikään ei
ol lut muuttunut, paitsi miesten elopaino
ja joidenkin kuppi loiden nimet.

Taksikuski mulkaisi etupei l istä pahasti , ja
Evert vakavoitui . Hän jäi pois pornokau-
pan kohdal la. Strippi luolan open-kyltti
paloi edel leen, ja Evert tul i a jatel leeksi ,
että taksikuski luultavasti arvel i hänen
olevan menossa sinne. Tai sitten ei , miksi
kukaan ol isi lähtenyt Roskapankista Pu-
navuoreen taksi l la , kun Vaasankadul la
ol isi ol lut thaihieromo poikineen aivan
kävelymatkan päässä.

Evert istahti portai l le ja sytytti vielä tu-
pakan, sitä tekisi kuitenkin kohta miel i
eikä kerran sisään mentyään enää jak-
saisi lähteä takaisin ulos. Sisäl lä ei vi i tsi -
nyt polttaa, si i tä jä i tympeä haju ja joku
taso piti pornokaupassakin säi lyttää.

Hän mietti , kuinka ol i vuosikaudet tais-
tel lut suvun perintöä vastaan. Opiske-
luaikoina hän ol i vielä työskennel lyt isän
pornokaupassa, mutta sel la isel la ei tehty
vaikutusta yl iopiston humanistityttöihin,
joten hän ol i hankkinut kunnial l isemman
työn ruokakaupan kassal la . Opinnot ol i -
vat hi l ja l leen jääneet, eikä työurakaan
ol lut oikein ottanut tulta. Evert ol i asunut
kaupungin vuokrayksiössä lähiössä, kul-
kenut paikal l isjunal la töihin mi l loin mi-
hinkin marketti in ja lopulta, 2000-luvun
ensimmäisen vuosikymmenen lähes-
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tyessä loppuaan, jäänyt työttömäksi . N i i -
hin aikoihin isä ol i kuol lut. Yhteyttä he ei-
vät ol leet pitäneet enää vuosi in kuin
satunnaisesti , Evert ol i vältel lyt Vaasan-
katua isän l i ikkeen vuoksi ja yl lättynyt
kuul lessaan juristi l ta, että perinnöksi jää-
nyt l i ikehuoneisto si ja itsikin Punavuores-
sa.

Hän tunsi kyl lä paikan. Vaari ol i omista-
nut sen jo pitkään ennen Evertin synty-
mää, ja lapsuudessaan Evert ol i usein
käynyt siel lä . Si ihen aikaan l i ike ol i ol lut
antikvariaatti , ja Evert muisti vanhojen
kirjojen ja vaarin pi ipputupakan hajun.
Vaari in ei ol lut pahemmin pidetty yhteyt-
tä sitten Evertin teinivuosien, ukko ol i
erakoitunut mummon kuoltua eikä tain-
nut oikein koskaan hyväksyä isän si irty-
mistä pornobisnekseen. Perinnöksi isä ol i
si l ti antikvariaatin saanut, i lmeisesti jo
pian vuosituhannen vaihteen jälkeen, ja
tehnyt si i tä pornokaupan, kuinkas muu-
tenkaan. Vaasankadun l i ikkeen isä ol i
myynyt pois ja nyttemmin sen paikal la
näytti olevan puolentusinan asiakaspai-
kan kebab-pizzeria. Syytä muutol le Evert
ei tiennyt, eikä sitä enää isältä voinut ky-
syäkään. Kenties Punavuoren ki inteistöl-
lä ol i ol lut äi jä l le tunnearvoa.

Evert ol isi pal jon mieluummin saanut pe-
rinnöksi antikvariaatin, mutta porno-
kauppa ol i ol lut paikal laan jo vuosia ja
juristin mukaan si l lä pyyhki suhteel l isen
hyvin. Ja ol ihan Everti l lä alan kokemusta-
kin, vaikkakin vuosien takaa. Hän ol i jon-
kin aikaa miettinyt l i ikkeen myymistä,
mutta ei ni i l lä rahoi l la ol isi loppuikäänsä
elänyt, eikä hänel lä muutakaan työtä ol-
lut. Ni inpä hän jäi jatkamaan isänsä ja-
lanjäl j issä. Asuntoa isältä ei ol lut jäänyt,
se ol i mennyt l ihoiksi äidin lähdettyä ja
muutettua Ruotsi in. I lmeisesti ä i jä ol i
nukkunut takahuoneen sohval la, ja sekin
tapa ol i periytynyt Everti l le.

Laskuhumalaisen tokkuran läpi Evert tie-
dosti , että jokin asia ol i a l i ta ju isesti häi-
rinnyt häntä jo hänen noustessaan
taksista. Hän lopettel i tupakkansa, pääsi
horjuen jaloi l leen ja otti muutaman aske-

leen kadul le päin. Ja tosiaan, yhdessä
yl immän kerroksen ikkunoista kajasti
punainen valo.

Oikein bordel l inpunainen orgiavalaistus,
Evert ajattel i . Hänel le tul i voimakas aa-
vistus, että juuri si inä asunnossa asuivat
hänen kaupassaan käyneet kolme keski-
ikäistä rouvaa.

Kesä kului hi l ja l leen. Nutipää kävi kau-
passa vi ikon-parin välein ja osti mi l loin
mitäkin pikkutavaraa. Evertiä miekkonen
alkoi rasittaa toden teol la. Tämä sentään
aina osti jotain eikä uhkauksista huol i -
matta koskaan tuonut ostoksiaan takai-
sin, mutta hänen ainaista val itustaan ei
si l ti ol isi jaksanut kuunnel la.

”Mitä l ie ki inalaista muovirihkamaa nää-
kin”, hän sanoi ostaessaan halvan vib-
raattorin. Si l lä kertaa hänel lä ol i
l ippalakki , puvuntakki ja shortsit, ja au-
rinkolasit ironisesti niskan puolel la . ”Var-
maan hajoaa vi ikossa. Taitaa ol la
ftalaattejakin käytetty.”

”Onkohan tästäkään ritsasta mihinkään”,
ol i puolestaan kommentti tarjousvagi-
nasta. Asusteina ol i kauluspaita, narise-
vat keinonahkahousut ja humoristinen
kravatti . ”Miten tämmösen edes pitää
puhtaana, kertakäyttösiä nää taitaa ol-
la .”

Evert ol isi monesti tahtonut kysyä, miksi
ihmeessä Nutipää edes kävi hänen l i ik-
keessään. Hän kuitenkin tukahdutti mie-
l ihalunsa. Ajat ol ivat kovat, ja asiakkaista
ol i syytä pitää ki inni .

Myös kolme rouvaa kävivät si l loin täl löin.
He ol ivat aina ystäväl l isiä ja kohtel ia ita ja
kaiken kaikkiaan vaivattomia asiakkaita.
Väl i l lä he tul ivat vain kolmen kesken,
mutta ajoittain hei l lä ol i mukanaan nuori
mies tai useampi, poikkeuksetta saman-
la isia parikymppisiä komistuksia. Evert
hymähtel i hi l jaa itsekseen, puumai lmiötä
ei näemmä ol lut mediassa yhtään l i ioi -
teltu. Ja kyl lähän varttuneelta naiselta
sai nuori mieskin melkoisesti oppia lem-
mentöissä, sen Evert tiesi poikavuosien
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kokemuksen kautta.

Rouvat ostivat kaikenlaista, ja ostokset
ol ivat aina suuria. Selvästi he ol ivat ko-
kei lunhaluisia eikä heidän ki innostuksen-
sa rajoittunut pelkkään vani l jaan.
Erityisesti i lman miesseuraa käydessään
he val ikoivat käsirautoja ja kahleita, ni -
pistimiä ja puristimia, XXL-anustappeja
ja suuria mustia kuminyrkkejä, ja mones-
ti myös potenssia kohottavia voiteita ja
luontaistuotekapseleita. Evert seurasi
ostoksia huvituksen ja kauhistuksen se-
kaisin tuntein, ja ki itti onneaan ettei hä-
nen omal la Mrs. Robinsoni l laan aikanaan
ol lut aivan tuol la isia mieltymyksiä.

Evert törmäsi rouvi in myös joskus roskia
viedessään, tai l i ikkeen ki inni ol lessa
käydessään tupakal la sisäpihan puolel la .
Rouvat näyttivät yleensä pysyttelevän
yläkerrassa, ja ikkunasta kajastava bor-
del l ivalaistus antoi aavistaa mi l la isissa
puuhissa, mutta joskus päiväseltään joku
heistä saattoi kantaa suurta jätesäkkiä
roskasäi l iöön. Kertaal leen kantamus
näytti ni in painavalta, että Evert tump-
pasi tupakkansa ja tarjoutui auttamaan,
mutta rouva vain ki itti tarjouksesta ja
heitti säkin moolokin kitaan yl lättävän
kevyesti . Makuukammarikuntoi lusta ol i
selvästi hyötyä.

Juhannuksen Evert vietti kaupungissa,
eipä hänel lä ol lut kesämökkiä tai muuta-
kaan paikkaa minne mennä. Karvinen
kutsui hänet luokseen istumaan i ltaa, ja
kun Evert l i ikettä sulkiessaan näki Sim-
pasen ulkona tupakka toisessa kädessä
ja minttuvi ina toisessa, hän hetken miel i -
johteesta ehdotti , että tämäkin lähtisi
mukaan. Simpanen suostui , tytöt ol ivat
lomal la ja kesämökkikin ol i kuulemma
mennyt avioerossa, joten eipä hänel lä
ol lut muutakaan tekemistä.

Vanhatpojat istuivat Töölössä Karvisen
parvekkeel la, paistoivat makkaraa kerta-
käyttögri l l issä, joivat keskiolutta ja kos-
suryyppyjä ja tupakoivat lähes tauotta,
ja viettivät tunnin-pari taloyhtiön sau-

nassakin, koska muut asukkaat eivät ol-
leet saunavuorojaan käyttämässä.
Loppui l lasta Simpanen sammui Karvisen
nojatuol i in, jonka Evert tiesi näyttävän
mukavammalta kuin se oikeastaan ol i .
Hän sääl ittel i jo etukäteen naapurin sel-
kärankaa. Karvinenkin ol i jo l i ikuttunees-
sa ti lassa, ja parvekkeel la istuttaessa
hän alkoi val itel la työasioita.

”Olen yrittänyt jä l j i ttää ni itä kadonneita
pojankloppeja, mutta kun ei ni i tä piru vie
vaan löydy! Tuntuvat katoavan kuin pie-
ru Saharaan. Kaverit osaavat sanoa, että
jossain Sedun l ihatiski l lä ovat vi imeksi
nähneet, mutta si ihen se sitten jää. Ei-
väthän ne itsekään edes muista, kuinka
ovat koti in päässeet ja ketä kaikkia mu-
kana on ol lut! Joskus portsari on tunnis-
tanut kuvasta ja muistanut, että tämän
näköinen kaveri lähti jonkun naisen mat-
kaan, mutta ei sekään oikein mitään
kerro. Ni inhän sieltä moni muukin läh-
tee.”

Karvinen ryyppäsi koskenkorvaa suoraan
pul losta, ähkäisi ja kirosi .

”Perkele, tässähän alkaa kohta mennä
maine ja ammattiylpeys.”

Evert nyökkäi l i myötätuntoisesti . Karvi-
nen ojensi hänel le pul loa, ja hän otti ni -
mel l isen huikan.

”Oikein adoniksia vielä”, Karvinen jatkoi .
”Metri yhdeksänkymmentä useimmat
vähintään, ja rotevaa tekoa. Vaikka sem-
moinen nuori kaveri ol isi humalassakin,
ni in ei sitä ihan helpol la kolkata.”

Evertin päähän pälkähti äkkiä humalai-
nen ajatus. Kaukaa haettuahan se ol i , ei
hän edes ymmärtänyt mistä se tul i ,
mutta. . .

”Minkälaisen naisen kanssa ne ovat läh-
teneet, onko si inä mitään kaavaa? Ehkä
jonkun vähän. . . varttuneemman?”

”No nyt kun sanot, ni in kyl lä”, Karvinen
sanoi . ” Jotain puumaa ne portsarit ovat
aina naureskel leet. Eivät kyl lä ole tar-
kempia tuntomerkkejä osanneet antaa,
nuorisopaikoissa pyöri i kuulemma tuota
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tätiosastoa nykyään pal jon. . . ”

Etsivän katse terävöityi äkkiä, ja hän las-
ki jo huul i l leen nostamansa pul lon.

”Miksi sinä sel la ista kysyt?”

”Onko sinul la kuvia ni istä tyypeistä?”
Evert kysyi . ”Ni istä kadonneista. Näyttäi-
sitkö minul le?”

”Hetkinen”, Karvinen sanoi , kompuroi
ylös ja vei Evertin mukanaan olohuonee-
seen. He avasivat Karvisen tietokoneen,
vaikka tämä joutuikin tapai lemaan sala-
sanaa pari in otteeseen, ja selasivat pian
kuva-arkistoa. Useimmat kadonneiden
kasvot ol ivat vieraita, mutta muutamissa
ol i jotain hämärästi tuttua. Eihän asiak-
kaita koskaan tul lut ni in tarkkaan katsot-
tua, mutta ainakin yhdestä tai kahdesta
Evert ol i a ivan varma.

”Minul la taitaa ol la johtolanka”, hän sa-
noi . ”Mutta puhutaan si itä aamul la.”

Nyt hän tahtoi vetää pään täyteen. Me-
nettäisihän hän todennäköisesti tuottoi-
simmat vakioasiakkaansa.

Juhannuksen jälkeen alkoivat hiostavat
helteet. Evert vietti a ikansa takahuo-
neessa aina kun asiakkai lta pystyi , polt-
tel i tupakkaa avonaisesta ikkunasta ja
tarkkai l i roskasäi l iötä. Mitään ei tapahtu-
nut pari in vi ikkoon, vaikka rouvat ker-
taal leen kävivätkin ostoksi l laan, mutta
sitten Evert näki kaksi heistä kantamas-
sa suuria jätesäkkejä. Hän vi lkutti rouvi l -
le ikkunasta ja nämä hymyi l ivät, mutta
heti naisten kadottua näkyvistä hän kai-
voi esi in kännykkänsä ja soitti Karvisel le.

”Kotka on laskeutunut. Tai ainakin kaksi
haukkaa kävi juuri pesäl lään. Kuinka pian
pääset tänne?”

Nutipää ol i taas l i ikkeessä. Täl lä kertaa
hänel lä ol i reisitaskuhousut, haisaappaat
ja ironinen vaaleanpunainen t-paita, ja
hän toi kassatiski l le halvimman hintaluo-
kan pornofi lmin.

”Eihän näissä sanota edes kauanko nää
kestää”, hän nurisi juuri Karvisen tul lessa

sisään. ”Varmaan jonkun kolme varttia,
eikä varmasti ole nää samat akat leffas-
sa mitä kansi väittää. Levytkin on var-
masti naarmusia.”

” Joo joo”, Evert sanoi ja kävi ki innittä-
mässä oveen ”palaan pian” -kyltin.
”Maksa nyt se leffa ja painu sitten vit-
tuun.”

Nutipään si lmät laajenivat.

”Noinko sä puhut maksaval le asiakkaal-
le? Mä pistän sanan kiertämään, ja kohta
tääl lä ei käy enää ketään! Mä en aina-
kaan osta sulta enää yhtään mitään.”

”Toivottavasti miehen sanaan voi luot-
taa”, Evert sanoi ja sulki oven Nutipään
jäl jessä. Sitten hän johdatti Karvisen si-
säpihal le, ja he kurkistivat roskasäi l iöön.

”Tämän ne sinne laittoivat”, Evert sanoi
ja tökkäsi sormel laan jätesäkkiä. ” Ja toi-
sen samanlaisen. Pitäisiköhän meidän
soittaa pol i isi?”

”Ei nyt hätäi l lä”, Karvinen sanoi ja vi lkai-
si ympäri l leen. ”Onko taloyhtiössä kyt-
tääjämummoja?”

”Ei kai”, Evert sanoi . Tuskin sel la ista ol i
ol lut ainakaan hänen oman mummonsa
kuoltua.

”Hyvä”, Karvinen sanoi , nosti säkin säi-
l iöstä, laski sen Evertin syl i in ja alkoi sit-
ten hamuta toista. ”Viedään nämä
sisään ja katsotaan, mitä ne ovat syö-
neet.”

Säkit ol ivat pian takahuoneessa. Ne ol i -
vat kokoonsa nähden yl lättävän kevyitä,
eikä kahdel la raavaal la miehel lä ol lut
suurempaa ongelmaa ni iden kantami-
sessa. Evertin syl issä oleva säkki tuntui
oudon pehmeältä, ja häntä alkoi hirvittää
sen sisältö.

Karvinen otti taskustaan kääntöveitsen,
vi i lsi toisen säkin kyl jen auki , työnsi kä-
tensä sisään ja kurtisti kulmiaan. Evert
ol i vetäytynyt jonkin matkan päähän ja
katsel i Karvista epätietoisen pelokkaana.

”Onko siel lä . . . ruumis?” hän kysyi kuis-
katen. Karvinen pudisti päätään ja nosti
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kätensä näkyvi l le.

Hänen nyrkkinsä ol i täynnä hienojakoista
harmaata tomua. Hän karisti sen ulos ik-
kunasta, työnsi kätensä syvemmäl le ja
kaivoi pohj ia myöten, leikkasi sitten toi-
sen säkin auki ja tutki senkin, mutta pu-
disti päätään.

”Ei siel lä muuta ole. Ei kadonneiden ta-
varoita, luunsiruja tai mitään. Pelkkää. . .
mitä tämä edes on? Pölyä? Hiekkaa?”

”Voisiko se ol la tuhkaa?” Evert kysyi . ” Jos
ne polttavat uhrinsa. Näissä vanhoissa
taloissa voi ol la takat.”

”Ruumiiden polttaminen ei ole ihan yk-
sinkertaista”, Karvinen sanoi . ”Raadot pi-
tää ensin paloitel la, eivätkä ne helposti
sytykään. Palamisesta tulee hajua ja
naapurit ol isivat jo val ittaneet. Tarvittai -
si in myös melkoinen kuumuus, että ih-
misruumiin kaikki osat palaisivat
pelkäksi tuhkaksi . Sel la ista ei kotikons-
tei l la saa helposti a ikaan. Enkä minä us-
ko, että tämä edes on tuhkaa.”

Hän istui takahuoneen sohval le ja katsel i
tomuista kättään.

”En kyl lä tiedä, mitä tämä on. Sen voisi
tietysti viedä laboratorioon ja tutkia. . . ”

”Tunnetko sinä ketään, joka on töissä la-
boratoriossa?” Evert kysyi . Karvinen pu-
disti päätään.

”En minäkään”, Evert sanoi . ”Ol inkohan
minä ihan vääri l lä jä l j i l lä? Minusta kyl lä
tuntuu, että olen nähnyt pari ni istä jät-
kistä, mutta toisaalta voin tietysti ol la
väärässäkin. . . ”

”Ei tässä muitakaan johtolankoja ole”,
Karvinen sanoi . ”Pidä ni itä eukkoja si l -
mäl lä. Ja jos ni iden mukana tulee tänne
uusia nuoria kundeja, soita minul le heti .
Voin myös tul la tänne päivystämään aina
si l loin kun minul la ei ole muuta. Käymme
ki inni heti kun jotain tapahtuu, järjes-
tämme itsemme vaikka sisään ni iden
kämppään taval la tai toisel la .”

”Me?” Evert ihmettel i . ”Meinaatko, että
minäkin tulen mukaan?”

”Sinä tunnet paikat”, Karvinen sanoi .
”Mutta minä hoidan kyl lä l ikaiset hom-
mat, ei hätää. On vain hyvä, jos joku on
vähän vahtimassa selustaa.”

”Tämän pääl le voisi kal ja maistua”, Evert
sanoi .

”Hyvä ajatus”, Karvinen sanoi . ”Lähde-
tään tekemään sotasuunnitelma, sinul la-
han on jo valmi iksi lappu luukul la. Soita
taksi , mennään Roskapankki in.”

”Sinäkö maksat?” Evert kysyi .

”Minä maksan”, Karvinen sanoi . ”Minul la
on sel la inen hytinä, että kohta selviää
useampikin katoamistapaus, ja sitten on
mil lä mäl lätä.”

Rouvien seuraavaa si irtoa ei tarvinnut
odottaa kauan. Heti seuraavana päivänä
kaikki kolme tul ivat kauppaan, tosin i l -
man miesseuraa. Karvinen ol i istumassa
takahuoneessa, lueskel i i l tapäivälehteä
ja polttel i tupakkaa. Lievästä krapulasta
kärsivä Evert järjestel i hyl lyjä, mutta ve-
täytyi kassan taakse heti naisten as-
tuessa sisään. Täl lä kertaa nämä eivät
tehneet ostoksia, vaan tul ivat suoraan
Evertin luo ja ensimmäisen kerran pu-
huttel ivat häntä. Evert tunsi väreiden
juoksevan selkärankaansa pitkin.

Karvinen taittoi lehden takahuoneessa,
nakkasi tupakan ulos ikkunasta ja tul i
kassal le Evertin taakse.

”Me tyttöjen kanssa vähän pohdimme”,
yksi rouvista sanoi , ”kun olemme usein
käyneet tääl lä . . . Olemme kuul leet, että
jotkin tämän alan l i ikkeet järjestävät vä-
l ine-esittelyjä asiakkaiden kotona. Onko
tei l lä sel la ista palvelua?”

”Tai löytyykö palkkal istaltanne mies-
stripparia?” toinen kysyi . ”Voisimme ol la
ki innostuneita hieman. . . rohkeammasta
esityksestä.”

Evert katsoi ensin puhuneen naisen kirk-
kaanvihreisi in si lmi in. Ni istä si lmistä ol i
vaikea irrottaa katsettaan. Hän ei saanut
sanaa suustaan. Karvinen sen si jaan al-
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koi heti puhua:

”Kyl lä, mei l lä itse asiassa on sel la inen
palvelu. Emme mainosta sitä erityisesti ,
mutta järjestämme esityksiä val ikoidui l le
asiakkai l le.”

Karvinen kuulosti oudon innokkaalta, sel-
la ista Evert ei ol lut ystävältään koskaan
kuul lut, ja sama kuumotus ol i täyttänyt
hänetkin. Sanat tul ivat hänen suustaan
ennen kuin hän edes ehti a jatel la:

”Ni in, onhan mei l lä tietysti seksitrio Nah-
kamiehet. Koska tei l lä ol isi tarvetta esi-
tyksel le?”

”Kävisikö heti tänä i ltana?”

”Totta kai”, Karvinen sanoi , ja Evert
nyökkäi l i innokkaasti . ” I lmoittakaa vain
osoite ja kel lonaika, ja seksitrio Nahka-
miehet on käytettävissänne.”

”Aivan ihastuttavaa”, yksi rouvista sanoi .
”Ki itos pal jon. Odotamme innol la esitys-
tänne, toivottavasti se ei tuota petty-
mystä.”

”Sen voin luvata”, Karvinen sanoi , ja otti
rouvien tiedot ylös.

”Mitä sinä oikein menit lupaamaan?”
Evert sähähti , kun rouvat ol ivat lähte-
neet. Hän tunsi itsensä pökertyneeksi , ja
ymmärsi vasta nyt kunnol la mitä ol i ta-
pahtunut. ”Mistä me yhtäkkiä järjestäm-
me esityksen? Täl la ista pitäisi valmistel la
huolel la . . . ”

”Ti la isuus on käytettävä, kun sel la inen
tarjoutuu”, Karvinen sanoi , vaikka vai-
kutti i tsekin hieman hämmentyneeltä.
Pian hän kuitenkin reipastui . ”Äkkiäkös
me keräämme täältä l i ikkeestä rekvisi i -
tan, sinä vi ihdytät mammoja ja minä kat-
selen ympäri l leni si l lä aikaa. Mutta miksi
ihmeessä sanoit seksitrio? Meitähän on
vain kaksi . ”

”No, se. . . l ipsahti” , Evert sanoi . Hän ei it-
sekään tiennyt. ”Kai siksi kun naisiakin
ol i kolme.”

”Ei se varmaan ole ongelma”, Karvinen
sanoi . ”Voimme aina sanoa, että yksi on
sairastunut. Mutta tietysti kolmas voisi

ol la tarpeen, isomman porukan on hel-
pompi harhauttaa.”

Evert istui kassatiskin taakse ja pyyhki
otsaansa.

”Minä tarvitsen nyt tupakan.”

”Hyvä ajatus”, Karvinen sanoi . ”Mennään
ulos ja mietitään asiaa.”

Simpanen ol i taas tupakal la, ja näytti
nytkin hörppivän minttuvi inaa aivan
avoimesti . Bisnekset eivät tainneet luis-
taa toivotul la taval la . Hän tervehti Ever-
tiä ja Karvista strippi luolansa portai l ta, ja
nämä vi lkaisivat toisiaan.

”Simpanen kuule”, Evert sanoi . ”Ki innos-
taisiko sinua hankkia vähän l isäansioi-
ta?”

”Ainahan se raha kelpaa, häh-häh”, Sim-
panen sanoi . ”Mitäs miehi l lä on mieles-
sä?”

”Sinul la kun on kokemusta tuosta esitys-
puolesta”, Evert sanoi . ”Olen itsekin aja-
tel lut laajentaa si l le ala l le, ja tarvitsisin
vähän apua.”

”No sehän passaa. Voin antaa tei l le tyt-
töjen numeroita. . . ”

”Oikeastaan meidän pitäisi esi intyä itse”,
Karvinen sanoi . ”Tänä i ltana.”

Simpasen suu loksahti auki .

”Ti lanne on nyt tämä”, Evert sanoi .
”Kaikki kävi vähän äkkiä, ja tul imme lu-
vanneeksi miesstrippariesityksen täl le i l -
la l le. Asiakkaina on kolme vanhaa
rouvaa, vakioasiakkaita, oikein herttai-
sia, emmekä haluaisi tuottaa pettymys-
tä. He odottavat, että seksitrio
Nahkamiehet tulee tänä i ltana vi ihdyttä-
mään heitä, eikä mei l lä ole aavistusta-
kaan, mitä teemme.”

”Seksitrio Nahkamiehet”, Simpanen
maistel i nimeä. ”Ei hul lumpi idea. Ihan
täl la ista en ole tehnyt, mutta eiköhän se
järjesty. Jos minä saan puolet palkkios-
ta.”

”Sopi i” , Karvinen sanoi .

”Nahkamiehet, Nahkamiehet”, Simpanen
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mietti . ”El i Jörgen, Günther ja Klaus. Kyl lä
vain, tämä alkaa hahmottua.”

”Lähdet si is mukaan?” Evert kysyi . Sim-
panen nyökkäsi .

”Mutta vain si l lä ehdol la, että minä olen
sitten Klaus.”

Evert ol i harvoin tuntenut olonsa yhtä ty-
peräksi , vaikkei sitä hänen ammatissaan
täysin voinut koskaan välttää. Myös Sim-
panen näytti si l tä, ettei ulkona pikku-
hiprakassa hyvältä kuulostanut idea
enää h-hetken lähestyessä hymyi lyttä-
nyt. Karvinen johti kuitenkin joukkoa
reippain askel in.

He raahasivat raskaita urhei lukasseja,
joihin Evert ol i kerännyt asusteita ja väl i -
neitä, vaikka tiesi rouvi ltakin ni itä löyty-
vän. Portaikko ol i jyrkkä ja ahdas, tähän
aikaan päivästä jo hämärä, eikä mistään
kuulunut ääntäkään. Valot eivät toimi-
neet, eikä vanhassa talossa tietenkään
ol lut hissiä.

”Tietysti ni iden pitää asua yl immässä
kerroksessa”, Simpanen kirosi , kun he
pysähtyivät nel jännen kerroksen porras-
tasanteel le vetämään henkeä. Hän na-
pitti kauluspaitaansa auki ja kaatoi
vi imeiset minttuvi inan jämät kurkkuun-
sa.

”Saattaa tul la aika väsähtänyt esitys”,
Evertkin sanoi pyyhkien hikeä otsaltaan.
”Tässä ei jaksa enää hirveästi hi l lua. Voi
ol la, että pitää ensi töiksemme käydä
suihkussa.”

”Äh, miehekäs hiki vain l isää Nahkamies-
ten uskottavuutta”, Karvinen sanoi . Hän
ei näyttänyt la inkaan hengästyneen.
”Teidän pitäisi urhei l la enemmän. Olette
ihan rapakunnossa, sitä se tiskin takana
istuminen teettää.”

Simpanen jupisi jotain puol iääneen, mut-
ta kiskaisi urhei lukassin kainaloonsa ja
jatkoi matkaa. Lopulta rouvien ovikin
häämötti edessä. Ovikel lon ki lahdus kuu-
losti hi l ja isessa rappukäytävässä hauta-
ja iskel loi l ta.

Rouvat tul ivat avaamaan oven i ltapukui-
hin sonnustautuneina ja ihastuttavasti
hymyi l len.

”Onkos tääl lä ki lttejä lapsia?” Karvinen
murjaisi . Rouvat naurahtivat, mutta
Evertistä tuntui , että lähinnä kohtel ia i -
suudesta.

Hän vi lkaisi ympäri l leen. Eteishal l i ol i
himmeästi valaistu, ja katto ol i ni in kor-
keal la ettei sitä kunnol la erottanut. Sei-
niä koristivat haal istuneet taulut,
tomuiset seinävaatteet ja eksoottiset
naamiot, ja muutakin anti ikkisen näköis-
tä rekvisi i ttaa ol i ripoteltu sinne ja tänne.
Hal l ista näytti pääsevän moneen suun-
taan, mutta ovet ol i sul jettu ja oviaukko-
ja peittivät verhot. Toisessa päässä
häämötti jonkinla inen olohuone tai sa-
lonki , jota valaisi vanhanaikainen kat-
tokruunu.

Erityisen leppoisaa miel ikuvaa sisustus ei
herättänyt. Tääl lä ei asunut pul lantuok-
suinen isoäiti , vaan maai lmaa kiertänyt
eksentrinen vanhapi ikatäti . Tai tietysti
kolme tätiä. Evert tul i a jatel leeksi , että
jos rouvien suvussa ol i lapsia, nämä var-
masti pelkäsivät pakol l isia sukulaisvie-
rai lu ja. Asunnon ominaishajukin ol i outo,
aivan kuin siel lä ol isi taajaan poltettu
suitsukkeita – tai oopiumia, Evertin mie-
leen juolahti , mutta ei kai se sentään
voinut pitää paikkaansa.

”Meidän täytyy hieman valmistautua”,
hän sanoi rouvi l le. ”Menkää vain olohuo-
neeseen odottamaan, tai missä sitten
haluattekin että esi innymme. Me tulem-
me pian.”

Rouvat ohjasivat heidät kylpyhuonee-
seen. Se ol i sotia edeltävän ajan tyyl i in
ahdas, varsinkin kolmel le aikuisel le mie-
hel le. Karvinen painoi korvansa ovea
vasten ja kuuntel i loittonevia askeleita,
ja kääntyi sitten toisten puoleen.

”No ni in, suunnitelma on nyt tämä. Te
laitatte releet niskaan ja menette aloit-
tamaan esityksen. Si l lä aikaa minä kat-
selen vähän ympäri l leni . Ovet näyttivät
olevan lukossa, mutta se ei ole ongel-
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ma.” Hän otti taskustaan ti irikkanipun ja
hel isti sitä. ”Pyrkikää pitämään naiset
koko ajan näkyvissänne, ja jos näyttää
si ltä, että joku heistä on lähdössä pois
olohuoneesta, hihkaiskaa vaikka että
'missä Günther vi ipyy' , ni in tiedän vetäy-
tyä takaisin eteiseen.”

Simpanen katsoi ensin Karvista ja sitten
Evertiä.

”Tämmöisestä ei ol lut mitään puhetta.
Mitä te oikein suunnittelette? Jos on jos-
tain la ittomuuksista kysymys, ni in minä
kyl lä lähden saman tien. . . ”

”Ei mitään sel la ista”, Evert rauhoittel i , ja
sel itti ti lanteen Simpasel le. Karvinenkin
nyökkäi l i .

”Luultavasti kyseessä on väärä johtolan-
ka, mutta tarkistamme asian kaiken va-
ralta. Mitään vaaraa tuskin on, tääl lähän
asuu vain herttaisia vanhoja rouvia.”

”Pol i isin ne voivat si l ti soittaa”, Simpa-
nen mutisi , mutta alkoi kuitenkin vaihtaa
vaatteita. Myös Evert teki samoin. Karvi-
nen astui ulos kylpyhuoneesta ja l ivahti
omi l le tei l leen.

”Pitäkää hauskaa”, hän sanoi lähties-
sään, ja Evert näki ystävänsä huul i l la
harvinaisen virneen.

Evert ja Simpanen astuivat olohuonee-
seen hieman epätietoisina. Rouvat ol ivat
asettuneet istumaan sohvi l le ja divaa-
nei l le, ja katsel ivat vieraitaan odottavas-
ti . Sisustus tääl lä jatkoi eteisen l injaa.
Kirjahyl lyjen pääl lä ol i täytettyjä eläimiä
ja epämääräisel lä taval la uhkaavalta
näyttäviä veistoksia, kenties jonkinla isia
jumalankuvia. Pari isompaakin patsasta
häämötti huonekasvien, koristepöytien ja
vitri inien lomassa. Lattia l la ol i koinsyömä
ti ikerintal ja, ei kai sentään aito, ja kirja-
hyl lyjen opukset näyttivät ikivanhoi lta ja
nahkakantisi l ta. Evert tul i a jatel leeksi ,
että koko asunnossa ol i i tse asiassa hy-
vin vähän mitään modernia. Yhdel lä si -
vupöydäl lä ol i veivattava gramofoni ,
mutta televisioa tai stereoita, saati sitten

tietokonetta, ei näkynyt missään.

Evert ol i pukenut yl leen punaiset lateksi-
housut ja mustan verkkopaidan ja lyönyt
päähänsä nahkaisen kurittajanlakin. Hän
tunsi itsensä l intulaudan tal ipal loksi , ja
housutkin kiristivät vyötäröltä. Simpa-
sel la ol i yl lään vain koppalakki , nahkal i i -
vit ja stringit, eikä hänel lä näyttänyt
olevan yhtään mukavampaa.

”Minä olen Jörgen ja hän on Klaus, ja me
olemme seksitrio Nahkamiehet”, Evert
sanoi rykäisten. ”Günther jäi vielä val-
mistautumaan, mutta me voimme var-
maankin jo aloittaa?”

Rouvat nyökkäsivät. Yksi heistä la ittoi
gramofonin soimaan, ja pian hi l l i tyn jat-
sin sävelet täyttivät salongin. Evert ja
Simpanen ottivat kömpelöitä tanssiaske-
leita musi ikin tahti in, keikistel ivät minkä
osasivat ja lätkivät toisiaan veltosti yh-
deksänsi imaisi l la nahkapi iskoi l la . Rouvat
katsoivat heitä hymyi l len ja tyttömäisesti
hihitel len.

Evert ja Simpanen vaihtoivat katseita.
Tämä ei nyt mennyt hyvin.

”Enemmän tunnetta”, Simpanen sähähti .
Hänen polvensa alkoivat taipua, pi iska
läjähti Evertin reisi l le ja pakaroi l le napa-
kammin ja kal jamaha hölskyi l i ivien al la
rytmikkäästi . Evert tunsi kasvojensa pu-
nehtuvan, mutta Simpanen sen kun in-
nostui , hieroi itseään Evertiä vasten ja
kävi väl i l lä rouvienkin edessä tekemässä
rivoja l i ikkeitä.

Rouvien smaragdinvihreät si lmät seura-
sivat tanssivia miehiä intensi ivisesti , ja
Evertkin tunsi ajautuvansa ki ihkoon. Hä-
nen vi isarinsa värähti , ja se ol isi nor-
maal ioloissa tuntunut oudolta, mutta nyt
hän vain antoi tunnelman viedä muka-
naan. Hän laskeutui kyykkysi l leen ja
avasi suunsa supul leen, ja Simpanen
vatkasi vi l l isti lantiotaan hänen kasvo-
jensa edessä, upotti sormensa hänen
hiuksi insa ja hieroi stringien pul lottavaa
etumusta hänen huul iaan vasten. Evert
nousi , käänsi viekoittelevasti selkänsä ja
pyl l isti , ja Simpanen nylkytti i tseään hä-
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nen takapuoleensa puuskuttaen kuin
höyryveturi . Paitsi että Everthän ol i nyt
veturi ja Simpanen pikemminkin hi i l ivau-
nu.

Jossain mielensä perukoi l la Evert ym-
märsi , että kaiken tämän ol isi pitänyt ol-
la äärimmäisen kiusal l ista, mutta hän
tunsi tarkkai levansa itseään kuin ulko-
puolelta. Hän näki vain rouvien ki ihkosta
hehkuvat si lmät, ja tunsi kaikkien tuntei-
den höyrystyvän hien mukana ihohuoko-
sistaan. Ne pyörtei l ivät i lmassa,
kiertyivät spiraal iksi ja imeytyivät kohti
naisia, jotka selvästi nauttivat esitykses-
tä.

”Ystäväsi on varsin vi l l i” , yksi rouvista
sanoi Everti l le kainosti . ”Sinun pitää lait-
taa hänet rautoihin.”

Evert irtautui Simpasesta, joka alkoi
tanssahdel la hänen ympäri l lään ja sival-
lel la häntä pi iskal laan. Häiriöstä huol i -
matta Evert sai kaivettua urhei lukassista
pörrökoristel lut kahleet.

”Minne minä ki innitän hänet?” Evert ky-
syi . Rouvat nousivat ylös ja vetivät syr-
jään yhtä seinustaa peittäneen verhon,
jonka takaa pal jastui makuuhuone. Siel lä
ol i suuri parisänky, jonka massi iviseen
metal l ikoristeiseen päätyyn kahleet ol i
helppo ki innittää. Huone kylpi juuri si inä
orgianpunaisessa valossa, jota Evert ol i
u lkoa ihmetel lyt.

He pääsisivät vi imein astumaan kaikkein
pyhimpään.

”En oikein tykkää tästä”, Simpanen su-
patti kun Evert kahl itsi häntä sängynpää-
tyyn. ”Miksi minun pitää ol la se, joka
laitetaan rautoihin?”

Evertin pää ol i a lkanut selvitä. Esityksen
ki ihko ol i haihtunut, ja nyt koko ti lanne
tuntui vaivaannuttavalta. Mikä ihme hä-
neen oikein ol i mennyt? Ol iko hän van-
hemmiten herkeämässä homoksi?

”Sinä saat tästä enemmän rahaa, joten
lakkaa val ittamasta”, Evert sanoi ja la it-
toi Simpasel le suukapulan. Eipä aina-

kaan tarvitsisi kuunnel la val itusta.

Simpanen ol i nyt sel in häneen hankalas-
sa, hieman kumarassa asennossa. Evert
alkoi pi iskata, ensin varovasti ja halutto-
masti , mutta naisten kuumottavan kat-
seen al la yhä innokkaammin. Simpasen
kapuloidusta suusta karkasi tukahtuneita
ynähdyksiä. Tervetuloa vaan kulmi l le,
naapuri , Evert ajattel i ja häntä alkoi pa-
kostakin huvittaa.

Rouvat kehottivat Evertiä lopettamaan.
Yksi heistä haki eteishal l ista rottinkikepin
ja tarjosi sitä Everti l le. Se näytti ikivan-
halta, ja tarkemmin katsoessaan Evert
erotti kummal l isia ruosteenpunaisia lä is-
kiä sen pinnassa.

”Li ikkeenne val ikoima on muuten mitä
mainioin”, rouva sanoi , ”mutta pi iskanne
ovat aivan l i ian pehmeitä. Kokei lepa tä-
tä.”

”Ja ota nuo housut pois häneltä”, toinen
rouva sanoi .

Evert veti Simpasen stringit alas hieman
vastentahtoisesti . Hän ei ol isi väl i ttänyt
joutua aivan näin läheisi in tekemisi in
kol legansa karvaisen takal iston kanssa.

”Lyö kunnol la”, ensimmäisenä puhunut
rouva sanoi . ”Tahdomme tuntea tuskan.
Tahdomme nähdä verta.”

Jokin alkoi tykyttää Evertin mielessä.
Asiat eivät nyt ol leet kohdal laan. Naisten
olemukseen ol i tul lut jotain teräksistä,
kaikki herttaisuus ol i kadonnut ja heidän
i lmeensä ol ivat muuttuneet ahneiksi .
Nälkäisiksi .

Vihreinä hehkuvat si lmät polttivat Ever-
tin ihoa, ja hän tunsi tahdon valuvan jä-
senistään. Rottinkikeppiä pitelevä käsi
nousi kuin itsestään ja sivalsi verisen
juomun Simpasen pakaroiden poikki .
Simpaselta pääsi tukahtunut val itus.
Evert tärisi ja huohotti , kyynel valahti
hänen si lmästään, mutta hän vain pi is-
kasi ja pi iskasi . Simpanen ul isi ja rimpui l i ,
ja Evert ol i näkevinään kivun ja pelon
kohoavan höyrynä hänen pal jaasta ihos-
taan ja kulkevan utuisena pi lvenä kohti
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hohtavia si lmiä.

Evert perääntyi huohottaen, ja keppi kir-
posi hänen kädestään. Yksi rouvista ol i
saman tien hänen vierel lään ja ojensi hä-
nel le suuren mustan kuminyrkin.

”Sinä tiedät varmasti , mitä täl lä teh-
dään.”

Simpanen yritti kääntää päätään, ja hä-
nen si lmänsä laajenivat hänen nähdes-
sään, mitä ol i tapahtumassa.

”Unohdimme l iukuvoiteen”, Evert yritti
sopertaa, ja kapulasta huol imatta hän
ymmärsi Simpasen karjuvan, ettei l iuku-
voidetta voinut koskaan unohtaa.

Rouvat eivät väl ittäneet kummastakaan.

”Tee työsi , orja. Vie loppuun se, minkä
olet mei l le luvannut.”

Evert painoi kuminyrkin Simpasen paka-
roiden väl i in ja työnsi . Hän sulki si lmän-
sä, tätä hän ei tahtonut nähdä, mutta
Simpasen tuskaiset älähdykset ja ähkäi-
syt syöpyivät hänen mieleensä ikiajoiksi .

Eteishal l in suunnalta kuului äkkiä huuto,
jota seurasi toinen ja kolmas, ja pian ko-
konainen äänien kuoro ulvoi ja kirkui jos-
sain päin asuntoa. Evert säpsähti
herei l le, polte ja huuma katosivat ja hän
ehti nähdä, kuinka rouvat salamanno-
peasti katosivat kukin eri suunti in.

Evert hengitti syvään ja hieroi ohimoi-
taan. Huuto jatkui , si ihen sekoittui kol i -
naa ja töminää, ja jostain erottui myös
selkeitä kamppai lun ääniä.

Hän ryntäsi eteishal l i in väl ittämättä Sim-
pasesta, joka riuhtoi kahleitaan ja ul isi
hänen peräänsä.

Hänen ol isi päästävä ulos. Väl ittömästi .

Yksi eteishal l in ovista ol i seläl lään, ja sen
luona Evert näki Karvisen, joka kamppai l i
kahden rouvan kanssa. Vanhan nyrkkei l i -
jän pajavasaramainen oikea suora iskey-
tyi rusahtaen toisen naisen poskipäähän,
ja nainen lennähti taaksepäin rääkäisten
korviavihlovasti . Sel la isen iskun ol isi pi -
tänyt ol la kuolettava tai ainakin tyrmätä
normaal i ihminen, mutta rouva vain kim-

posi takaisin ja loi l leen ja hyökkäsi Karvi-
sen kimppuun entistä raivokkaammin.
Karvinen väänsi toisen rouvan sivuun
painiotteel la, kaivoi jotain taskustaan, ja
Evert ehti nähdä kääntöveitsen välähtä-
vän. Uusi , entistä kimeämpi rääkäisy
särki hänen korvansa.

Kaikki tämä tapahtui yhdessä si lmänrä-
päyksessä, eikä Evert ymmärtänyt hi-
dastaa juoksuaan, vaan kompastui
maassa kierivään naiseen ja tuuskahti
naamal leen juuri avonaisen oven eteen.

Ylös kömpiessään hän ehti nähdä vi lah-
dukselta sisään huoneeseen. Sitten jokin
iski häntä raskaasti takaraivoon ja hänen
si lmissään pimeni .

Havahtuessaan Evert näki ensimmäisenä
Karvisen makaavan vieressään kädet ja
ja lat suorina. Etsivä ol i kahl ittu ki inni
sängynpäätyihin, ja myös Evert tunsi ni l -
koissaan ja ranteissaan puristuksen. Ta-
karaivoa jomotti , mutta muual la kehossa
ei tuntunut kipua. Li ikkumaan hän ei
kuitenkaan pystynyt. Karvinen näytti pa-
hemmin rusikoidulta, selvästi rouvi l la ol i
ol lut kovempi vaiva tämän nujertami-
sessa. Simpanen ol i edel leen si inä, min-
ne Evert hänet ol i jättänyt. Stringit
ni lkoissa, takamus pystyssä ja kapula
suussa. Hän katsoi Evertiä ja Karvista
avuttomana.

Evert tul i a jatel leeksi , että ol i luultavasti
i tse myynyt raudat, joissa he nyt ol ivat
ki inni . H ipsterit ol isivat varmasti arvos-
taneet ironiaa.

Hänen mieleensä palasi välähdyksenä,
mitä hän ol i nähnyt juuri ennen tajunsa
sammumista. Huoneessa ei ol lut kalus-
teita, mutta tyhjä se ei si l ti ol lut. Seinus-
tojen varjoissa lymysi kahl ittuja miehiä,
kaikki l ikaisia, partaisia ja pitkähiuksisia
ja monet riutuneita, kuivettuneita ja
vanhuuttaan hauraita. Jotkut ol ivat alas-
ti , mutta toisten yltä erotti vielä nuorison
bi levaatteiden jäänteet. Miehet huusivat
ja tempoi l ivat kahleissaan, kuola valui
heidän suustaan ja si lmät mul jahtel ivat



Kultakuoriainen #5

68

kauhusta. Yksikään heistä tuskin ol i enää
järj issään.

Kadonneiden nuorukaisten kohtalo ol i
selvinnyt, vaikka Evert ei sitä täysin ym-
märtänytkään. Hänel lä ol i kuitenkin paha
aavistus, että pian he saisivat tietää
enemmän kuin tahtoisivat.

Rouvat seisoivat sängyn vieressä, ja yksi
heistä alkoi puhua.

”On sääl i , että asiakassuhteemme pitää
päättyä täl lä tavoin. Mutta näimme tei-
dät kaivelemassa roskasäi l iötä, ja se si-
netöi kohtalonne.”

”Sitä paitsi tuo raakalainen vahingoitti
sisartamme”, toinen sanoi . Kolmas rouva
todel la näytti heikolta ja huojuvalta, hä-
nen kasvonsa ol ivat veriset ja turvonneet
ja kylkeä pitelevän käden sormien väl istä
valui verta. Toiset taluttivat häntä varo-
vasti Simpasen luo.

”Hänen kauneutensa palauttaminen vaa-
ti i pal jon el invoimaa”, yksi rouvista sa-
noi . ”Elämä elämästä.”

Samal la hän riuhtaisi Simpasen päätä
taaksepäin, repi suukapulan paikoi ltaan
ja painoi haavoittuneen toverinsa huulet
Simpasen huul i l le. Suut sulautuivat yh-
teen kuin ki ihkeään suudelmaan, haa-
voittunut nainen sulki si lmänsä ja imi , ja
kauhukseen Evert näki kuinka Simpasen
pyylevä keho alkoi hi l ja l leen kutistua,
riutua ja painua kasaan.Ryhti painui ku-
maraan ja nahka kävi veltoksi ja ryppyi-
seksi , kunnes Simpanen ol i enää vain
satavuotiaalta näyttävä tärisevä luusäk-
ki . Ja nainen vain jatkoi imemistä, Simpa-
sen kuihtuneet jäsenet valahtivat ulos
kahleista, mutta si l lä ei ol lut enää merki-
tystä. Hänen kehonsa lerpahti kasaan
kuin luut ol isivat sulaneet vedeksi , pää
venyi soikeaksi ja lupsahti sisään naisen
suusta, ja muu osa sujahti perässä.

Evert haukkoi henkeään ja pelkäsi saa-
vansa sydänkohtauksen, ja Karvisenkin
si lmät laajenivat.

Nainen horjahti taaksepäin, otti tukea
seinästä ja kakoi posket pul lol laan. Toiset

ojensivat hänel le mustan jätesäkin, ja
hän työnsi päänsä sen sisään ja oksensi .
Kuivaa, harmaata tomua suihkusi ulos
hänen suustaan lakkaamattomana virta-
na, ja säkin kyl jet pul l istuivat. Vi imeisten
yökkäysten ja yskähdysten jälkeen hän
pyyhkäisi suutaan ja nenäänsä. Hänen
kasvonsa ol ivat taas koskemattomat, ja
kyl jen haavakin ol i umpeutunut. Toiset
solmivat jätesäkin suun ki inni , ja sen jäl -
keen kaikki ja kääntyivät kohti Evertiä ja
Karvista.

”Seuraavaksi on teidän vuoronne. Ja
voimme luvata tei l le, että ystävänne
pääsi helpol la . Teistä mei l le ri i ttää i loa
päiviksi , ehkä jopa vi ikoiksi . ”

Kaksi rouvaa alkoi ri isua Evertiä ja Kar-
vista, ja kolmas poistui hetkeksi . Pala-
tessaan hänel lä ol i mukanaan
nänninipistimiä, anustappeja ja erektiota
tehostavaa salvaa. Ei edel leenkään l iu-
kuvoidetta, Evert ähkäisi mielessään.
Hänen bokserinsa vedetti in ni lkkoihin, ja
yksi rouvista avasi salvatuubin ja alkoi
sivel lä sen sisältöä hänen sukukal leuk-
si l leen. Toinen naksuttel i nipistimiä kä-
dessään ja lähestyi Karvista, ja kolmas
hypistel i XXL-anustappia pahaenteisen
näköisenä.

”Me olemme saaneet osaksemme siu-
nauksen, ja samal la kirouksen. Elämme
ikuisesti , tarvitsematta ruokaa, juomaa
tai lepoa. . . Mutta miehiä me tarvitsem-
me! Me elämme miesten himosta ja
ihai lusta, pelosta ja tuskasta, ja ni i tä
kaikkia te saatte tarjota mei l le. Me
imemme teistä kaiken ki ihkonne ja
mieskuntonne, sen jälkeen kipunne ja
kauhunne ja kärsimyksenne, vi imein
ruumiinne ja mielenne voiman, ja kun
tei l lä ei enää muuta ole, viemme sielun-
ne! Ihminen on luotu tomusta, ja tomuksi
te myös palaatte.”

”Tuota, kuulkaas nyt”, Evert sanoi . Kai-
ken kauhun keskel läkin hänen päähänsä
ol i pälkähtänyt ajatus. ”Voisiko tästä vie-
lä keskustel la? Koska minusta te olette
nyt tekemässä virheen.”
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Karvinen vi lkaisi häntä yl lättyneenä.
Rouvatkin vaikenivat hetkeksi .

”Yritätkö hui jata meitä?” yksi heistä sa-
noi . ”Moni kuolevainen on yrittänyt sitä
aiemmin, eikä yksikään ole onnistunut.
Mitä te voisitte mei l le tarjota?”

”Ehdotan tei l le sopimusta”, Evert sanoi .
”Kauppaa. Sitähän minä ammatikseni
teen, olen kauppias. Luul isin, että tähän
ti lanteeseen on löydettävissä ratkaisu,
joka tyydyttää meitä kaikkia.”

”Puhu, mutta nopeasti” , toinen rouvista
sanoi . ”Nälkämme kasvaa.”

”No tuota”, Evert rykäisi , ” jos olen oikein
ymmärtänyt, te olette vaeltaneet paikas-
ta toiseen koko elämänne, ja i lmeisesti
se elämä on kestänyt jo aika pitkään. Ei-
kö sel la inen ole hirmuisen raskasta? Näin
suuri määrä vanhaa ja arvokasta tava-
raa, ja sitten nuo teidän vankinne ja
kaikki . . . ruokai luunne tarvittava rekvisi i t-
ta vielä si ihen pääl le. Eikä se lopu kos-
kaan, ette voi jäädä samaan paikkaan
pitkäksi aikaa, koska ennemmin tai myö-
hemmin ihmiset alkavat ki innittää huo-
miota kadonneisi in miehi in ja sitten
teidän on taas paettava.”

”Me kuuntelemme”, yksi rouvista sanoi
yl lättäen, ja toisetkin katsoivat Evertiä
odottavasti .

”Mutta entä jos teidän ei tarvitsisi pae-
ta?” Evert kysyi . ”Entä jos. . . joku järjes-
täisi tei l le aina uusia miehiä? Sel la isia
miehiä, joita kukaan ei kaipaa.”

”Olemme yrittäneet sitäkin”, yksi rouva
sanoi . ”Mutta kerjälä iset ja rantojen mie-
het eivät tyydytä nälkäämme. Me tarvit-
semme viri i lejä miehiä, joi l la on
el invoimaa! ”

”Ja juuri si inä”, Evert sanoi , ja hänen
kasvoi l leen nousi hymy, ”minä voin aut-
taa teitä.”

Evert katsel i kassatiskin takaa, kuinka
Nutipää kävi läpi lehtihyl lyä, ja vi lkaisi
takahuoneeseen, missä Karvinen nyök-

käsi ja näppäi l i numeron pikaval innasta.

Yläkerran rouvat ol ivat vi imein si irtyneet
kännykkäaikaan.

”Onko teidän kaikki lehdet tässä?” Nuti-
pää tul i kysymään Everti l tä. Hänel lä ol i
a ivan taval l inen t-paita ja siniset farkut.
Kenties se ol i ironian vi imeisin aste.
”Kannattaisko pitää vähän laajempaa
val ikoimaa? Missä on kaikki ulkomaiset
lehdet? Kuka näitä tamperelaisia hevos-
naamoja jaksaa kattel la?”

”Unohda ne runkkulehdet”, Evert sanoi .
”Kohta saat jotain pal jon parempaa.”

Kolme näyttävää keski-ikäistä naista as-
tui sisään l i ikkeeseen. Heidän smarag-
dinvihreät si lmänsä välkähtel ivät, kun he
katsoivat Nutipäätä, ja Evert kykeni tun-
temaan kuinka Nutipään polvet valahti -
vat veltoiksi ja i lol ihas kävi samal la
sitäkin jäykemmäksi .

”Tulehan mukaamme, nuori mies”, yksi
rouvista sanoi ja tarttui Nutipäätä kä-
destä. ”Mei l lä on varmasti oikein haus-
kaa yhdessä. Ja jos sinul la on ystäviä,
voit pyytää heidätkin mukaan. . . ”

Evert ol i melko varma si itä, että Nuti-
pääl lä ei ol lut ystäviä, mutta katsoi par-
haaksi pitää suunsa ki inni . Aina ei
tosiaankaan kannattanut sanoa mitä
mieleen tul i .

”Onkohan tämä nyt aivan ammattieti i -
kan mukainen järjestely”, Karvinen sa-
noi , kun seurue ol i poistunut. ”Sen
enempää sinul le kuin minul lekaan.”

Evert otti kassatiski ltä ruskean kirjekuo-
ren, jonka joku rouvista ol i huomaamatta
si ihen jättänyt. Hän laski sisältä löytyvät
setel it ja sujautti ne kassakoneeseen.

”No, ajat ovat kovat”, hän sanoi . ”Elan-
tonsa on otettava sieltä, mistä saa. Ja
ol iko mei l lä vaihtoehtoja?”

”Eipä kai”, Karvinen sanoi ja kävel i u lko-
ovel le. ”No, minun täytyy nyt mennä,
elantonsa tässä on hankittava itse kun-
kin. Nähdäänkö i l la l la Roskapankissa?”

”Vaihdetaan väl i l lä kapakkaa”, Evert sa-
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noi . ”Mutta jossain päin Kal l iota kuiten-
kin. Minä voin tarjota täl lä kertaa.”

Karvisen lähdettyä Evertkin meni ulos,
istahti portai l le ja sytytti tupakan. Kesä
ol i kääntymässä kohti loppuaan, ja se te-
ki hänet aina jol la in taval la haikeaksi ja
levottomaksi . Vuosi vuodelta syksy tun-
tui tulevan aiemmin, ja jokainen talvi
tuntui edel l istä synkemmältä.

Hän hipaisi ohimoaan, jossa ol i aamul la
huomannut ensimmäiset häivähdykset
harmaata. Si lmänalusten juonteetkin ol i -
vat näyttäneet syvemmiltä. Sen verran
el invoimaa ja ikävuosia seikkai lu yläker-
ran rouvien kanssa i lmeisesti ol i hänel le
maksanut, mutta huonomminkin ol isi tie-
tysti voinut käydä.

Evert torjui tahattoman puistatuksen ja
vi lkaisi naapuriki inteistön ovea. Si ihen ol i

ki innitetty lappu, jossa l i iketi laa tarjotti in
vuokral le. Simpasta kävi sääl iksi , mutta
ehkä uusi naapuri pyörittäisi jonkin
muun alan bisnestä.

Vaikka mitäpä si itä, jos naapuriki inteis-
töön sattuisikin uusi ki lpai l i ja , Evert ajat-
tel i . Hänel lä ol i kuitenkin markkinaetu
puolel laan – saattoi jopa sanoa, että hä-
nel lä ol i tarjol la tuote, jota ki lpai l i jat ei-
vät osaisi markkinoida. Kysyntä ol i
toistaiseksi hyvin rajattua, mutta kukapa
tiesi , ehkä yläkerran rouvien kaltaisia
ol isi enemmänkin, ja ajan mittaan hekin
varmasti hakeutuisivat Evertin puhei l le.

Ja mikäpä si inä, Evert ajattel i ja naurahti
i tsekseen. Pornokaupan asiakaskunnassa
tul isi a ina ri i ttämään seksinnälkäisiä
miehiä, joiden katoaminen ei ki innostaisi
ketään.
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Mao ol i kuol lut, sitä ol i mahdoton ki istää.
Ruumiin si lmät ol ivat auki ja näyttivät
tui jottavan vastapäiseen seinään. Hänen
sielunsa ol i jo lähtenyt jatkamaan päät-
tymätöntä vael lustaan, mikäl i Maon nou-
dattama kolmen tien oppi ol i totuus
elämän jälkeisestä ajasta.

Kuolema näytti tul leen väkival lattomasti .
Kasvoi l la ol i rauhal l inen i lme ja missään
ei näkynyt jälkiä kamppai lusta tai kuol in-
syystä. Mao makasi seläl lään ri ippusän-
gyssään ja hänen toinen kätensä roikkui
veltosti la idan yl i . Kuolonkankeus ei ol lut
vielä jäykistänyt hänen l ihaksiaan, joten
kuolema ol i tul lut muutaman tunnin si-
säl lä .

Navigaattori ol i ensimmäinen, joka avasi
suunsa: ”Hän näyttää olevan vahingoit-
tumaton. Mikä hänet tappoi?”

”Vaikea sanoa”, vastasin. ”Sydänkoh-
taus tappaa näin äänettömästi ja jä lkiä
jättämättä, mutta Mao ol i hyväkuntoinen
ja el intavoi ltaan normaal i . Ei mikään as-
keetikko, mutta ei ylensyöjäkään. Hän
noudatti tässä ni in kuin muissakin ta-

voissaan rakasta kultaista keskitietään.”

Sanani saattoivat tuntua kylmi ltä, mutta
minun ol i pakko kapteenina tarkkai l la tä-
tä ti lannetta ulkopuol isena. Ikään kuin
ystäväni ja matkakumppanini kuolema
ol isi ol lut minul le yhdentekevää. Pienikin
epävarmuuden tai heikkouden osoitus
saattaisi heikentää retkikuntani muiden
osal l istuj ien luottamusta minuun. Kestä-
mättömästi . Yksi ensimmäistä opetuk-
sista mikä Mars-simulaatiossa saati in, ol i
se että kapteeni l la tul i ol la täysi käsky-
valta ja muiden matkustaj ien kunnioitus.
Ensimmäinen simulaatio ol i ol lut päättyä
kapinaan jo muutaman kuukauden jäl-
keen. Ni in se ol isi päättynytkin, i lman ul-
kopuol isten väl i intuloa.

Tämä ei kuitenkaan enää ol lut simulaa-
tiota. Ol imme matkal la eikä tääl lä ol lut
ulkopuol isia. Vain me, vi iden hengen
miehistö, jossa jokaisel la ol i oma tehtä-
vänsä. Tai nel jän. Tästä eteenpäin.

***

Tohtori yritti kääntää Maoa ympäri ma-
tol laan, mutta hänen voimansa eivät

Kuolema matkaa Marsiin
T.A. Koski
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ri i ttäneet si ihen. Arvostin tätä pieniko-
koista naista. Hänen petikumppaninsa
makasi tuossa edessä peruuttamatto-
masti poissa, mutta Tohtorin kasvoi lta ei
kuitenkaan voinut lukea muuta kuin am-
matti la isen huolestuneisuutta. Tarjosin
apuani , ja yhdessä saimme ruumiin
käännettyä ympäri .

Enää ei ol lut epäselvää, mikä Maon ol i
tappanut. Takaraivo ol i painautunut puo-
l iksi kal lon sisään ihon kuitenkaan rik-
koutumatta, ikään kuin sitä ol isi painettu
koval la voimal la jol la in tylpäl lä esineel lä.
Osumakohta ol i tummansininen ja epä-
säännöl l inen.

Kaikki kolme huoneessa ol i jaa vetivät
henkeä lähes yhtä aikaa. Tätä ei var-
maan kukaan ol isi osannut odottaa. Kui-
tenkin samal la hetkel lä mieleeni tul i ,
että jonkun ol i täytynyt tietää tästä.
Tuol la inen jälki ei voinut tul la itsestään,
eikä ri ippumaton lähistöl lä näkynyt mi-
tään, mihin hän ol isi voinut päänsä lyö-
dä.

200 päivää. Se ei ol lut pitkä aika maas-
sa, mutta tääl lä aluksel la se tuntui pie-
neltä ikuisuudelta. Kun olet koko ajan
tekemisissä vain muutaman ihmisen
kanssa: ruokai let, nukut, keskustelet ja
harrastat heidän kanssaan, opit tunte-
maan toiset paremmin kuin itsesi . Tie-
dät, mistä he pitävät ja mitä
kammoavat. Kaikki mahdol l iset keskus-
telut itse matkan ulkopuolelta on käyty
jo moneen kertaan. Kuitenkin joku hei-
dän joukostaan ol i murhaaja.

***

Navigaattori , vaikka ol ikin omassa työs-
sään lähes yl i luonnol l isen taitava, ei ol lut
saanut kovinkaan runsaasti terveen jär-
jen lahjoja. Hänel lä näytti menevän het-
ken aikaa tosiseikkojen yhdistämiseen ja
kun hän ol i tul lut oikeaan lopputulok-
seen, hänen suunsa loksahti äänekkäästi
maiskahtaen auki . Se toki saattoi ol la
esitystäkin, mutta epäi l in sitä. ”El i… hä-
net on si is kuitenkin murhattu? Joku
meistä?”

”Aivan”, vastasin ja vi lkaisin sivusi lmäl lä
Tohtoria. ” Joku meistä. Missä Professori
on? Meidän täytyy pitää palaveri heti . ”

”Minä käyn hakemassa, varmaan nukkuu
ni itä pitämättömiä päiväuniaan.” Tohtori
ol i jo avaamassa ovea.

”Älä mene yksin”, sanoin nopeasti . En
halunnut herättää hänessä ajatusta si i tä,
että epäi l isin häntä tappajaksi , joten jat-
koin: ”Kukaan meistä ei saa enää kulkea
yksin. Yksi väkival lanteko voi johtaa toi-
seen eikä ketään ei voida sulkea vielä
pois epäi ltyjen l istalta. Yhtä hyvin tap-
paja voi ol la tuol la käytävän päässä
odottamassa, että joku kävelee yksin
ohi . . . ”

Tiesin itsekin, että ajatus Professorista
tappajana ol i naurettava ja epäreal isti -
nen. Hän ol i jo vanhahko mies, vaikkakin
hyväkuntoinen ja läpäissyt ankarat fyy-
siset testit matkal le päästäkseen. Hänen
luonteensa ol i kuin vanhojen satukirjojen
professorei l la , hieman poissaoleva, mut-
ta kuitenkin hersyvän ystäväl l inen kaik-
kia kohtaan. Kuitenkaan emme voineet
jättää ketään epäi lyjen ulkopuolel le. Se
voisi ol la kohtalokasta.

Kävimme yhdessä herättämässä Profes-
sorin, ja uutisen kuultuaan hänen lem-
peät kasvonsa menivät ni i l lä harvoin
nähtyyn huolestuneeseen kurttuun.
”Olette oikeassa, meidän pitää pohtia
tätä ti lannetta nyt kaikessa rauhassa.
Mennään komentokeskukseen.”

Komentokeskus ol i nimestään huol imatta
oikeastaan yhteinen kokoontumis- ja va-
paa-ajanviettoti la . Se ol i muodoltaan
pyöreä, ja keskel lä olevan pöydän ääres-
sä ol i jokaisel le matkustajal le istuma-
paikka. Ti laa käytetti in myös
yhteydenpidossa Maahan, si l lä useisi in
minuutteihin nouseva viestitysvi ive teki
yhteydenotoista pitkiä rupeamia ja ko-
mentokeskuksessa aika ol i helpointa
saada kulumaan.

Si inä he nyt ol ivat, kolme kanssamat-
kustajaani : Tohtori a ina yhtä kauni ina ja
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älykkäänä pitkissä vaaleissa hiuksissaan,
Navigaattori hieman ulkonevine si lmi-
neen ja huonoine ryhteineen, mutta pä-
tevänä. Laitimmaisena ol i Professori
hopeaa ohimoi l laan, kasamäärin tietoa ja
kokemusta ni iden takana.

Ja minä. Minä ol in nuori kapteeniksi ; vas-
ta puolessaväl issä nel jääkymmentä.
Älykkyyttäni tai fyysisiä lahjoja ei moni
ol lut kehunut, mutta johtajantaitojani ol i
koeteltu aikaisemmissa tehtävissä i lma-
voimien upseerina moneen kertaan ja i l -
meisesti koettu ri i ttävän hyviksi tähän
tehtävään.

***

"Houston, mei l lä on ongelma.” En kos-
kaan tul isi käsittämään, mikä Navigaat-
torin mielessä mi l loinkin l i ikkui . Ti lanne
ei todel lakaan ol lut sel la inen, että se ol isi
sal l inut l i iemmin vitsai lua tai pientä ke-
vennystä. Hän kuitenkin i lmeisesti huo-
masi muiden i lmeet ja jatkoi : ”Mao kuol i
vähintään nel jä tuntia sitten. Ehkä mei-
dän kaikkien kannattaisi selvittää mui l le,
mitä olemme tehneet sen ajanjakson ai-
kana.”

”Hyvä idea.” Professori nyökkäsi . ”Ol im-
me muut yhdessä kaksi ensimmäistä
tuntia - paitsi Tohtori . Missä sinä ol it?”

Tohtorin si lmät vettyivät hetkessä. Pit-
kään poissa pysytel lyt suru ja kaipaus
laukesivat nyt, kun shokki ol i vähän hel-
pottanut. ”Ette kai te kuvittele, että minä
ol isin voinut tehdä rakkaal leni jotain?”
Hänen äänensä värisi ja kätensä vapisi -
vat. ”Minä rakastin häntä. Todel la. Mei l lä
ei ole ol lut mitään kahnauksia sen jäl -
keen, kun ryhdyimme… nukkumaan yh-
dessä.”

Me muut katsoimme ti ivi isti Tohtoria. Hä-
nel lä ol isi ol lut murhaan tarvittava aika
ja paikka käytössään koko ajan. Hän ol i
a inoa, joka tiesi , mitä näiden kahden vä-
l i l lä ol i matkan kuluessa keskusteltu.

”Minä ol in hänen seurassaan nuo pari
ensimmäistä tuntia, kyl lä . Mutta me kes-
kustel imme jäl leen kerran tulevaisuudes-
ta. Si i tä, kun palaisimme takaisin

Maahan.”

Ol in valmis uskomaan Tohtorin väitteen
jo pelkästään sen takia, että saisin nuo
kyyneleet kuivumaan hänen siroi l ta pos-
ki ltaan ja hymyn palaamaan noihin täy-
del l isi in huul i in. Toiset eivät kuitenkaan
ol leet samaa mieltä.

”Voiko kukaan todistaa tuota?” Professori
näytti huolestuneelta. Hänen älykkäät
aivonsa työskentel ivät täyttä päätä rat-
kaistakseen ongelman.

”Minä voinlukuun ottamatta vi imeistä
tuntia”, Navigaattori sanoi . ”Hän puhuu
totta. Näin nimittäin Maon noin tunti sit-
ten, kun hän kävi hakemassa väl ipalaa
vi i lennyskoneesta.

”Miksi et sanonut tuota heti?” Ol in tur-
hautunut. ”Tämähän kutistaa rikol l isen
mahdol l isen toiminta-ajan osapui l leen
tunti in. Tohtori , mitä teitte sen jälkeen?”

”Poistuin hänen seurastaan.” Tohtori ol i
saanut tunteensa jo hi l l i ttyä. ”Hän jäi
yksin hytti imme. Ja seuraavan kerran
kun näin hänet, hän ol i… kuol lut.”

”Missä vietit aikaasi vi imeisen tunnin
ajan?”

”Pelasin alusta vastaan shakkia. Se on
helppo todistaa logeista.”

Nyt ol in varma, että hän ei valehdel lut.
Tuol la inen väite ol i helppo tarkistaa.
Nousin paikaltani ja menin yhden päät-
teemme eteen. Tohtori ol i puhunut totta.
Kone näytti edel l iset si irrot aikoineen ja
joku Tohtorin tunnuksi l la ol i pelannut sitä
vastaan kyseisenä ajanjaksona.

”Tämä vähentää vaihtoehtoja. Nyt meitä
on enää kolme.”

”Kapteeni , voisitteko te selvittää, mitä
olette tehnyt vi imeisen tunnin aikana?”
Professorin ääni ol i lempeä, mutta si l ti
noiden terävien si lmien takana saattoi-
vat pi i l lä tappajan ajatukset.

”Totta kai voin. Hyvä, kun kysyit. ” vasta-
sin. ”Sen jälkeen kun erosimme, olen ot-
tanut yhteyttä ja lähettänyt
vi ikkoraporttini Maahan. Tiedätte vi i -
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veen, enää ei yhteydenpito mene muu-
tamassa minuutissa.”

Tiesiväthän he. Katseet kääntyivät nyt
Navigaattori in. Hänen rujot kasvonpi ir-
teensä hei jastivat minusta syyl l isyyttä.
Alusta asti suurimmat epäi lykseni ol ivat
kohdistuneet häneen, si l lä hän ol i meistä
ehdottomasti rotevin ja hänen mielenl i ik-
keensä ol ivat arvaamattomia. Hän vietti
pitkiä aikoja yksin hytissään tul len vain
tekemään välttämättömimmät suunnan-
korjaukset ja laskelmat meidän muiden
yhteyteen. Hän kuitenkin pudisti pää-
tään.

”Tiedän, että te kaikki ajattelette minus-
ta olevan si ihen. En kuitenkaan tekisi pa-
haa kärpäsel lekään, mikäl i sel la inen ol isi
varotoimista huol imatta päässyt aluk-
seemme lähdettäessä. En ole koskaan
ol lut väkivaltainen. Vihaan huutamista ja
ri i telyä. Vaikka olen isokokoinen, olen
käyttänyt voimiani ainoastaan hyvään
tarkoitukseen.”

”Hieno puolustuspuhe, mutta pystytkö
todistamaan syyttömyytesi konkreetti -
sesti?” Ol in turhautunut. Tunnustus ol isi
saatava kiskottua Navigaattorista irti
vaikka pakkokeinoin, että voisimme jat-
kaa matkaa nukkuen turval l isesti lepoai-
koina. Vaikka hän ol i isokokoinen, me
kolme kyl lä saisimme yhdessä hänet
talttumaan. Lisäksi tiesin aluksel la ole-
van aseita, joita vastaan Navigaattori-
kaan ei voisi mitään.

” Itse asiassa pystyn. Toivon, ettette louk-
kaantuisi epäluuloisesta luonteestani ,
mutta olen asentanut huoneeseeni ka-
meran, joka kuvaa tapahtumia minuutin
välein. Se on minul la kaiken aikaa pääl lä
si l tä varalta, että kadottaisin jotain.” Hän
ei sanonut sitä suoraan, mutta arvasin
Navigaattorin epäi levän meidän muiden
voivan viedä hänen huoneestaan jotain
hänel le tärkeää - ni in kuin meitä ol isi
ki innostanut hänen ni in arvokkaana pitä-
mänsä genrekirja l l isuus. Me el imme nyt
si inä tulevaisuudessa, joita monet hänen
omistamansa teokset kuvasivat: huikeita
avaruusmatkoja ja uusia planeettoja.

I tse asiassa ol in pettynyt. Ol in ol lut var-
ma, että Navigaattori ei ol isi pystynyt
keksimään itsel leen al ibia. Si inä se kui-
tenkin ol i , ja mikäl i ta l lennukset näyttäi-
sivät hänen pysyneen huoneessaan, se
ol i ki istaton.

Si is Professori . Nousimme yhtä aikaa
Tohtorin kanssa tuoleistamme, kun Pro-
fessori nosti kätensä i lmaan. Ne ol ivat
kuitenkin tyhjät, joten istuuduin takaisin
alas. Tohtori kuitenkin jä i seisomaanja
osoitti vanhaa miestä sormi täristen.
”Sinä! Miten saatoit tehdä ni in! Sinul la ei
pitäisi ol la mitään syytä vihata Maoa,
hän ei ol lut missään tekemisissä sinun
kanssasi . "

Professori ol i vastaamassa syytteisi in,
kun vastaanottolaite pi ippasi ja punainen
valo lähetyksen aukeamisen merkiksi
syttyi . Kohiseva ääni täytti Komentokes-
kuksen ti ivi in tunnelman. ”Aurora 3,
tääl lä Maa. Kuuntelen.” Kukaan ei ehät-
tänyt vastaamaan viesti in, kun lähettäjä
jatkoi . ”Aurora 3, onko tei l lä ongelmia?
Emme ole saaneet vi ikkoraporttianne
vielä. Vastaatteko tähän viesti in, odo-
tamme kaksikymmentä minuuttia vas-
taustanne.”

Kohina vaimeni naksahtaen. Kaikkien
katseet ol ivat kääntyneet minuun. Pääni
tuntui luonnottoman raskaalta ja kieleni
ol i muuttunut hetkessä kuivaksi ja tur-
raksi . Näin Tohtorin kauni iden si lmien
hehkuvan pidättelemätöntä vihaa, hal-
veksuntaa ja epäuskoa. Nuo kauni it si l -
mät, joihin ol isin ni in monesti halunnut
hukkua, mutta se kirottu ki inalainen ol i
a ina vienyt voiton.

Puraisin kauluksen sisäpuolel la pitämää-
ni kapsel ia, ja kaikki pimeni .

Punainen planeetta ol i jo ni in lähel lä, et-
tä sen valo tunkeutui pienistä ikkuna-au-
koista aluksen hämärään muuttaen
valkoiset seinät vaaleanpunaisiksi .
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Kuten tiedätte, olen kirjoittanut muisti in-
panoja ystäväni Sherlock Holmesin rat-
kaisemista tapauksista ja suurin osa
näistä muisti inpanoista on julkaistu leh-
dissä kertomusten muodossa. On kuiten-
kin tapauksia, joista tekemiäni muis-
ti inpanoja ei ole julkaistu eikä mahdol l i -
sesti tul la koskaan julkaisemaankaan.
Nämä tapaukset ovat ni in omituisia ja
kauhistuttavia, että ni iden ei edes uskot-
taisi olevan todel l isia . Luki jat todennä-
köisesti luul isivat minun alentuneen
plagioimaan kauhukertomusten kynäi l i -
jöitä rahanhimon tai jonkin muun alhai-
sen moti ivin vuoksi . Miten toivonkaan,
että näihin tapauksi in l i i ttyvät muisti in-
panot ol isivat todel lakin vain luki jan pe-
lottelemiseksi keksittyjä satuja. Mutta ne
eivät ole, si l lä minua ei ole siunattu kir-
ja i l i jan miel ikuvituksel la enkä kykenisi
keksimään näiden tapausten veroisia ta-
rinoita.

Minun, Holmesin ja asianosaisten l isäksi
näistä tapauksista ei tiedä kukaan, yhtä
poikkeusta lukuun ottamatta. Keskustel in
kerran eräästä täl la isesta tapauksesta
herrasmieheksi kuvittelemani henki lön
kanssa ja oletin hänen pitävän kuule-
mansa omana tietonaan. Pettymykseni
ol i suuri , kun hän julkaisikin tapauksen
pohjalta kirjoittamansa kirjan. Vaikka
Stoker onkin muuttanut nimiä ja erinäisiä
muita faktoja, kuten verta juovan kreivin
kotimaan, tarinan taustal la oleva tapaus
on helposti tunnistettavissa. En ole enää
keskustel lut kenenkään ulkopuol isen
kanssa muista tapauksista si inä pelossa,
että nekin päätyisivät shokeeraavien kir-
jojen materiaal iksi . Minua pelottaa aja-
tel lakin, mitä tapahtuisi , jos Stoker tai
joku muu kirja i l i ja saisi selvi l le totuuden
esimerkiksi Vi i l tä jä- Jackista.

Toinen syy, miksi en ole julkaissut näiden
tapausten muisti inpanoja, on haluni suo-
jel la taval l isia kansalaisia. Minua ei häi-
ritse, jos nämä muisti inpanot päätyvät
joskus julkisuuteen ja ni itä pidetään vain

Dartmoorin kauhu
Karoliina Kaajärvi
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yl ivi lkkaan miel ikuvituksen tuotteena.
Minua kauhistuttaa ajatus, että ihmiset
ymmärtävätkin ni iden olevan totta ja
saavat siten tietää pahantahtoisista voi-
mista, jotka vaikuttavat maai lmassamme
ja joiden suhtautuminen ihmiskuntaan
on joko hyytävän väl inpitämätöntä tai
suorastaan epäinhimi l l isen vihamiel istä
ja verenhimoista. Antaa ihmiskunnan
leikkiä aurinkoisel la ni i tyl lä autuaan tie-
tämättöminä metsän varjoissa vaanivis-
ta pedoista. Ol isin i loinen, jos voisin elää
samassa i l luusiossa eikä minun tarvitsisi
herätä öisistä painajaisista kauhun la-
maannuttamana. Holmes puolestaan on
aina yhtä tyyni ja rauhal l inen, on mahdo-
tonta sanoa miten nämä tapaukset ovat
häneen vaikuttaneet.

Olen edel lä kertomastani huol imatta ryh-
tynyt kirjoittamaan puhtaaksi muisti in-
panojani näistä omituisimmista tapauk-
sista. Ehkä ni iden kirjoittaminen paperi l -
le auttaa minua paremmin käsittele-
mään kokemaani ja saa mieleni
rauhoittumaan. Nämä tapaukset kirjoitan
mustien muistivihkojen si jaan tumman-
punaisi in muistikirjoihin, jotta ne eivät
sekaannu taval l isten tapausten kanssa.
Aloitan puhtaaksi kirjoittamisen tapauk-
sesta, jol le olen antanut nimen Dartmoo-
rin kauhu tapahtumapaikan mukaan.

I I

Ol isi voinut kuvitel la, että tämä tapaus
ol isi a lkanut synkkänä ja sateisena i lta-
na, mutta ni in ei käynyt. Aurinko paistoi
pi lvettömältä taivaalta ja ol imme juuri
nauttineet lounaan, kun rouva Hudson
tul i kertomaan, että mei l le ol i vieras.
Omiin ajatuksi insa vajonnut Holmes ei
vaikuttanut reagoivan asiaan mitenkään,
joten pyysin rouva Hudsonia ohjaamaan
vieraan sisään. Sisään astui nuorehko
mies, joka esittel i i tsensä Robert Hun-
tingtoniksi . Holmes nyökkäsi hajamiel i -
sesti ja ryhtyi sytyttämään pi ippuaan.
Pyysin vierastamme istumaan ja kerto-
maan asiansa.

"Tarvitsen apuanne", Robert sanoi . "Vel-
jeni James katosi kolme päivää sitten ei-

kä hänestä ole kuulunut sen jälkeen
mitään."

"Lontoo on suuri kaupunki , johon on
helppo kadota", sanoin. "Oletteko puhu-
neet asiasta pol i isin kanssa?"

" James ei kadonnut Lontoossa, hän ka-
tosi kartanostamme Langhamissa. Hän
meni i l la l la työhuoneeseensa ja aamul la
hän ol i kadonnut. Sikäläinen pol i isi on
neuvoton asian suhteen. Sen vuoksi tul in
luoksenne. Pelkään vel jel leni tapahtu-
neen jotain pahaa."

Langham lienee useimmil le luki joi l le
tuntematon paikka, joten on paikal laan
mainita tässä kohdassa, että kyseessä
on pieni kaupunki Dartmoorin nummia-
lueel la Englannin lounaiskärjessä. Minä
ja Holmes ol imme käyneet Dartmoorissa
Baskervi l len koiran tapauksen yhteydes-
sä, joten alue ol i mei l le tuttua.

"Miksi ni in luulette?" kysyin "Ehkä hän on
vain lähtenyt käymään jossain, esimer-
kiksi tuttaviensa luona jossain toisessa
kaupungissa ja unohtanut mainita asias-
ta. "

"Miksi hän ol isi lähtenyt jonnekin keskel-
lä yötä kertomatta kenel lekään? Sel la i -
nen ei ole la inkaan vel jeni tapaista. Hän
poistuu harvoin kotoaan ja si l loinkin hän
kuluttaa päiväkausia matkan valmiste-
luun. Vel jeni on ni itä ihmisiä, joiden pitää
pakata mukaansa matka-arkul l inen ta-
varaa jo yhdenkin yön matkaa varten."

"Onko tei l lä minkäänlaista ajatusta si i tä,
mitä ol isi voinut tapahtua?"

"Vel jeni ol i vi ikon ajan ennen katoamis-
taan hyvin hermostunut jostain syystä.
Hän ei kertonut syytä käytöksel leen,
mutta jokin aiheutti selvästi hänel le
huolta. Eräänä yönä työhuoneesta kuului
elä imel l istä kirkumista. James vakuutti
oven läpi olevansa kunnossa eikä suos-
tunut päästämään ketään sisään. Seu-
raavana aamuna hän tul i aamiaisel le
järkyttyneen näköisenä."

"Onko vel jel länne vihamiehiä?"

"Tietääkseni ei . Hän pysyttelee omissa



Dekkarinumero

77

oloissaan, joten hänel lä ei ole kovinkaan
pal jon mahdol l isuuksia suututtaa ke-
tään."

"Olen pahoi l lani , mutta en usko meidän
voivan auttaa teitä" , Holmes sanoi . "Ker-
tomassanne ei ole mitään, minkä vuoksi
näkisin syytä matkustaa Langhamiin. Eh-
dotan, että palaatte koti inne ja jos vel-
jenne ei palaa muutaman päivän sisäl lä
ni in hankkikaa jostain vainukoira etsi-
mään hänen jälkiään."

Katsahdin Roberti in ja kohautin olkapäi-
täni . Holmes ol i hyvin val ikoiva sen suh-
teen, mitä tapauksia otti tutkittavak-
seen. Jos tapauksessa ei hänen mieles-
tään ol lut tarpeeksi älyl l istä haastetta,
hän ei suostunut tutkimaan sitä min-
käänlaista palkkiota vastaan.

"On vielä eräs asia, jota en ole kertonut" ,
Robert sanoi . "Vel jeni katosi työhuonees-
taan, jonka ovi ol i lukittu sisäpuolelta. "

Holmesin katse valpastui .

"Vai ni in. Entä ikkunat?"

"Työhuone on kartanon tornissa, ikku-
noista on pitkä pudotus maahan. Sitä
paitsi ikkunat ol ivat haassa sisäpuolelta.
Työhuoneessa on takka, mutta savuhor-
mi on ni in kapea, ettei sitä pitkin pysty
ki ipeämään."

"Vi imeinkin onnistuitte herättämään
mielenki intoni ! " Holmes huudahti . "Mies
katoaa lukitusta huoneesta jälkiä jättä-
mättä. Hyvä on, otan tämän tapauksen
tutkittavakseni . Watson, pakkaa tavara-
si , me lähdemme Langhamii in. "

I I I

Huntingtonien harmaakivinen kartano ei
tehnyt minuun vaikutusta. Seiniä pitkin
kasvava muratti peitti armol l isesti osan
ajan hampaan kalvamista jäl j istä, mutta
ol i selvää että kartano kaipasi kunnos-
tusta. Ikkunankarmien maal ipinta ol i loh-
kei l lut, vaaleissa ulkoseinissä ol i tummia
läikkiä ja sään pieksämä katto näytti a la-
kuloiselta. Kartanon yl le kohoava torni loi
muuten ankeaan näkyyn jonkinla ista ää-
netöntä uhkaa. Tahdikkuuteni esti minua

kysymästä mitään, mutta Robert otti
asian itse puheeksi .

"Minua harmittaa ja surettaa kartanom-
me alennusti la . Olen turhaan yrittänyt
puhua Jamesi l le kartanon kunnostukses-
ta. Kartanoon kuuluu maata sen verran,
että saamme kohtuul l iset vuositulot,
mutta vel jeni käyttää kaikki l i ikenevät
rahat omituisi in kirjoihinsa, joita hän ti-
laa ties mistä. Isämme määräsi testa-
mentissaan Jamesin hal l innoimaan
kartanoa, joten en voi asial le mitään."

Kartanosta länteen ol i korkea kukkula,
jonka pääl lä kohosi yksi Dartmoorin ou-
doista, vääntyneistä kivimuodostelmista,
joita kutsutaan nimel lä tor. Aurinko ol i jo
laskemassa ja taivaanranta hehkui pu-
naisena kukkulan takana.

Kartano ol i sisäpuolelta yhtä rapistunut
kuin ulkoa. Palvelusväkeä ol i vain muu-
tama ja hekin vaikuttivat la iskoi lta sekä
ammattitaidottomi lta. I lmeisesti James
ol i palkannut halvinta mahdol l ista työ-
voimaa. Luovutin pääl lystakkini vasta-
hakoisesti , si l lä lämmityskin vaikutti
olevan turha menoerä. Robert johdatti
meidät vel jensä työhuoneel le. Työhuo-
neen ovi ol i paksua puuta ja sen lukko ol i
murrettu auki .

" James ol i jättänyt avaimen lukkoon si-
säpuolel le" , Robert sanoi . "Hakkasimme
ovea nyrkei l lä ja huusimme, mutta em-
me saaneet minkäänlaista vastausta.
Pelkäsin vel jeni saaneen samanlaisen
sairaskohtauksen, johon isämme kuol i ,
joten päätimme turvautua voimakeinoi-
hin. "

Menimme sisäl le työhuoneeseen. Huo-
neessa tuntui heikko rikin haju. Seiniä
peittivät korkeat hyl lyt, jotka ol ivat täyn-
nä vanhoja kirjoja. Tutkin kirjojen selkä-
myksiä hetken, mutta ni iden nimet eivät
sanoneet minul le mitään. Ikkunoita ol i
joka i lmansuuntaan ja läntisel lä seinäl lä
ol i takka. Keskel lä huonetta ol i työpöytä,
jol la lepäsi avonainen kirja. Seurasin
Holmesia pöydän luokse. Hätkähdin
nähdessäni kirjan sisäl lön. Aukeaman
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vasemmal la sivul la ol i latinankiel istä
tekstiä ja oikeal la sivul la ol i kuva jonkin-
la isesta vastenmiel isestä hirviöstä. Ku-
van al la ol i sana "Dagon".

"Ol iko kirja auki tästä kohdasta, kun tul it-
te huoneeseen?" Holmes kysyi Roberti l -
ta.

"Kyl lä, emme koskeneet mihinkään. I tse
asiassa kukaan ei edes halunnut koskea
tuohon kirjaan, se on jonkinla isen oudon
jauheen peitossa. "

Holmes otti näytteen jauheesta nenäl i i -
naansa, pyyhki loput jauheesta pois han-
sikkai l laan ja ryhtyi selai lemaan kirjaa.
Se ol i täynnä omituisia kaavioita sekä
kuvia kammottavista olennoista. Holmes
vaikutti tuntevan teoksen, si l lä hän up-
poutui si ihen pitkäksi aikaa. Kirjan jäl -
keen Holmes käänsi huomionsa
työpöydän laatikoihin. Eräästä laatikosta
löytyi musta muistikirja.

"Näyttää olevan jonkinla ista salakirjoi -
tusta" , Holmes sanoi . "Muistikirjan sisäl-
lön on pakko ol la merkityksel l istä, koska
James on katsonut aiheel l iseksi salata
sen. Minun pitää tutkia koodia tarkem-
min myöhemmin, jotta saan avattua
tekstin. "

Holmes laittoi muistikirjan taskuunsa.
Aurinko ol i laskenut lähes kokonaan ja
huoneessa alkoi ol la hyvin hämärää. Ro-
bert aikoi sytyttää öl jylampun, mutta
Holmes esti häntä.

"Tuol la" , Holmes sanoi . "Katsokaa läntis-
tä ikkunaa."

En ensin tiennyt, mitä Holmes tarkoitti ,
mutta sitten havaitsin hyvin heikkoa
hohdetta. Menimme tutkimaan asiaa tar-
kemmin. Ikkunankarmissa ja seinässä ol i
hohtavia la ikkua, samoin lattiassa. Tun-
sin epämääräistä inhotusta tajutessani
lattia l la olevien laikkujen muistuttavan
jalanjälkiä. Seurasimme jalanjälkiä takai-
sin pöydän luokse. Sieltä ja lanjäl jet johti -
vat meidät takan luokse ja loppuivat
yl lättäen.

"Mitä ihmettä tämä tarkoittaa?" Robert

kysyi . "Vaikuttaa si ltä kuin joku ol isi tul lut
ikkunasta sisään ja kadonnut takkaan.
Mutta ikkunathan ol ivat ki inni ja haassa!
Ei kai kukaan pysty kävelemään ikkunan
läpi kuin aave?"

" Ikkunat ol ivat ki inni , kun tul itte aamul la
huoneeseen", Holmes sanoi . "Ne ovat
voineet ol la auki si l loin, kun joku tai jokin
on tul lut sisään ja ne on voitu sulkea sen
jälkeen."

"Miten ni in jokin? Eivätkö nuo ole ihmi-
sen jalanjäl jet?"

"En ole vielä tavannut ihmistä, joka pys-
tyisi ki ipeämään si leää seinää pitkin i l -
man apuväl ineitä. Tehän ette löytäneet
köyttä, tikkaita tai muuta sel la ista tornin
juurelta?"

"Emme. Onko kyseessä si is jokin eläin?
Mi l la isen eläimen jalanjäl jet hohtavat pi-
meässä?"

"Eläimen jalanjäl jet ja koko eläin saa-
daan hohtamaan fosfori l la" , sanoin.
"Olemme nähneet sel la ista tehdyn en-
nenkin. Mutta miksi nähdä moinen vaiva
tässä tapauksessa?"

"Ehkä sisään tul lut olento hohti pimeässä
i lman mitään temppuja" , Holmes sanoi .

"Ei mikään eläin hohda pimeässä, paitsi
tul ikärpäset" , Robert sanoi . "Mutta eivät
nekään jätä tuon kokoisia ja lanjälkiä. "

"Myös jotkin syvänmeren kalat hohtavat
pimeässä."

"Herra Holmes, ette kai te väitä, että pi-
meässä hohtava kala on kasvattanut ja-
lat ja tul lut ikkunasta sisään?"

"On l i ian aikaista sanoa mitään nämä
jäl jet jättäneen olennon olemuksesta.
Mutta nyt ol isi tarvetta si l le öl jylampul le,
si l lä haluan tarkastel la tuota takkaa lä-
hemmin."

Robert sytytti lampun ja ryhdyimme tut-
kimaan takkaa sen valossa. Takka ol i
suurikokoinen, mies ol isi voinut kävel lä
sen sisään, jos ol isi kumartunut hieman.
Takan pohjal la ol i kasa vi i leää tuhkaa.
Katsoin kapeaan savuhormi in, mutta
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siel lä ol i pelkkää pimeyttä. Holmes tutki
takan pohjaa öl jylampun valossa.

"On i lmiselvää, miten olento on poistu-
nut huoneesta", Holmes sanoi . "Toden-
näköisesti vel jenne on poistunut samaa
reittiä. "

"Mitä ihmettä te tarkoitatte?" Robert ky-
syi .

"Eikö teitä ihmetytä lainkaan, miksi tuh-
kaa on vain takan oikeassa puol iskossa?
Takan pohjassa vasemmal la puolel la on
puolestaan selvästi erottuvia naarmuja.
Onko kartanossa pal jonkin salakäytä-
viä?"

" Jos on, ni in minä en tiedä ni istä mi-
tään", Robert vastasi . "Tarkoitatteko. . . ?"

"Vaikuttaa si ltä, että takan takaseinä
kääntyy ja sen takana on joko käytävä
tai huone. Meidän on löydettävä meka-
nismi, jol la takaseinän saa auki . "

Jatkoimme takan tutkimista. Se ol i koris-
teltu puun oksistoa muistuttaval la koho-
kuviol la . Oksiston sekaan ol i kuvattu
kaikenlaisia eläimiä, mutta Holmes ki in-
nitti huomionsa oravaan. Hän painoi ora-
vaa kädel lään. Takan takaseinä kääntyi
sivuun pal jastaen aukon tunnel i in, josta
puhalsi vi i leää i lmaa.

"Ratatosk, orava joka kulkee maai lman-
puuta pitkin ihmisten maai lman ja al isen
maai lman väl i l lä" , Holmes sanoi . " Ja lan-
jä l jet jättänyt olento poistui tuota kautta
ja vei oletettavasti Jamesin mukanaan.
Jos haluamme ratkaista tapauksen, tuo
on suunta, johon jatkamme."

IV

Haimme kaksi öl jylamppua l isää ja Ro-
bert varustautui haul ikol la . Minä ja Hol-
mes tarkastimme, että revolverimme
ol ivat latingissa. Astuimme sisään sala-
käytävän aukosta. Toiselta puolen löytyi-
vät alaspäin vievät portaat. Näimme
l isää heikosti hohtavia ja lanjälkiä, jotka
katosivat sysimustaan pimeyteen ala-
puolel lamme. Portaikko ol i hyvin kapea,
meidän piti kulkea hieman sivuittain, jot-
ta pääsimme etenemään. Laskeudut-

tuamme muutaman portaan verran
kuul imme takaamme jysähdyksen. Sala-
käytävän ovi ol i sulkeutunut. Emme löy-
täneet mekanismia, jol la oven ol isi
saanut auki käytävän puolelta, joten
meidän ol i pakko jatkaa, ol i vastassa mi-
tä tahansa.

Jossain vaiheessa portaat loppuivat ja
käytävä jatkui leveämpänä eteenpäin.
Ol imme varmasti hyvän matkaa maan-
pinnan alapuolel la . I lma ol i kylmää ja
kosteaa. Käytävä tuntui jatkuvan loput-
tomi in. Vi imein edessäpäin alkoi näkyä
kalpeaa valoa. Astuimme ulos käytäväs-
tä kuun valaisemaan maisemaan. Ol im-
me saapuneet laaksoon, jonka keskel lä
kohosi kivikehä. Löytömme ei ol lut mi-
tenkään erikoinen, si l lä Dartmoorin utui-
si l la nummil la on lukuisia ikivanhoja
kivikehiä. Kukaan ei tiedä, ketkä ne ra-
kensivat ja miksi . Alueel la on myös mui-
naisten asumusten raunioita, joten
voidaan olettaa ni iden asukkaiden ra-
kentaneen kivikehät. Keitä Dartmoorissa
asui muinaisina aikoina ja minne he ka-
tosivat on kuitenkin yhtä suuri mysteeri
kuin heidän jälkeensä jättämät rakennel-
matkin.

Ja lanjäl jet loppuivat käytävän uloskäyn-
nin luona. Ol i mahdotonta sanoa, mihin
suuntaan ni iden jättäjä ol i jatkanut mat-
kaansa, si l lä sade ol i huuhtonut kaikki
jä l jet pois. Menimme kivikehän luokse,
koska emme keksineet minne muual le
ol isimme menneet. Kivet ol ivat lähes
kolmen miehen korkuisia, vi i tisen jalkaa
leveitä ja pari ja lkaa paksuja. Osa kivistä
ol i uhkaavasti kal lel laan ja yksi ol i kaa-
tunut. Kivikehän keskel lä ol i lampi , jonka
vedestä kuu hei jastui .

"Onko tei l lä tietoa, missä olemme?" ky-
syin Roberti l ta.

"Tiedän tämän paikan, tämä kivikehä on
kartanon länsipuolel la olevan kukkulan.
Olemme kulkeneet maan al la ainakin
mai l in verran."

Holmes meni lammen luokse ja maistoi
sen vettä.
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"Watson, kerro miel ipiteesi tästä vedes-
tä. "

Yl lätyksekseni vesi maistui suolaiselta.

"Merivettä" , Holmes sanoi . "Tämä lampi
on yhteydessä mereen maanalaisen joen
kautta. "

"Mutta merel lehän on melkein kymme-
nen mai l ia ja maaperä on grani ittia! " Ro-
bert huudahti .

"En ole geologi , joten en osaa sel ittää,
miten joki on syntynyt. Minä vain kerron,
mitä havaitsen."

"No, mitä teemme seuraavaksi?" Robert
kysyi . "Emme vieläkään tiedä, mitä vel-
jel leni on tapahtunut. Pitäisikö tuo lampi
tutkia huomenna? Voin hakea Langha-
mista apuvoimia naaraamaan."

"En usko, että vel jenne löytyy lammesta.
I tse asiassa kehottaisin olemaan koske-
matta lampeen ennen kuin tiedämme,
mi l la inen olento jätti hohtavat ja lanjäl jet
kartanol le. "

"Mitä te sitten ehdotatte?"

"Ehdotan, että palaamme kartanol le ja
pohdimme jatkotoimenpiteitä i l tapalan
ääressä. Osaatteko tien takaisin karta-
nol le?"

Palasimme Robertin opastamina karta-
nol le. Kuu ol i ensimmäisessä nel jännek-
sessään ja paistoi kirkkaasti , joten
kykenimme kävelemään ripeää vauhtia.
Emme puhuneet matkan aikana sanaa-
kaan ja i l tapalankin söimme hi l ja isuudes-
sa. Holmes ol i vajonnut omi in
mietteisi insä. Vi imein hän avasi suunsa.

"En näe muuta tapaa edetä tapauksen
ratkaisemisessa kuin vel jenne muistikir-
jan salakirjoituksen selvittäminen", Hol-
mes sanoi . "En kuitenkaan pysty
tekemään sitä tääl lä, si l lä kaikki salakir-
joitusta käsittelevät kirjani ovat Lontoos-
sa. Meidän on si is palattava heti aamul la
koti in. Pidän teidät tietenkin ajan tasal la
edistymisestäni . "

"Te tiedätte parhaiten, mikä on paras
keino vel jeni kohtalon selvittämiseksi" ,

Robert sanoi .

"Haluaisin mukaani myös kirjan, jota
vel jenne tutki katoamisyönään."

"Viekää mennessänne, henki lökohtai-
sesti en panisi pahakseni jos en näkisi
sitä enää koskaan."

"Neuvoisin teitä myös telkeämään vel-
jenne työhuoneen oven. Me emme löy-
täneet mekanismia, jol la salakäytävän
oven saa auki sisäpuolelta, mutta vel-
jenne saattaa tietää. Ja jos hän tietää,
ni in joku muukin on voinut saada sen
selvi l le häneltä. "

En ol lut la inkaan pahoi l lani , kun lähdim-
me kotimatkal le seuraavana aamuna.
Ol in nukkunut huonosti ja herännyt joka
ikiseen pieneenkin ääneen. Nukahdin
väl ittömästi noustuamme Lontooseen
menevään junaan Exeterissä ja nukuin
lähes koko matkan Lontooseen.

V

Baker Streeti l lä Holmes uppoutui työhön
hänel le ominaisel la innol la . Hän el i kah-
vi l la ja voi leivi l lä ja valvoi epäterveel l isen
pal jon. Mennessäni nukkumaan Holmes
jäi vielä valvomaan ja noustessani ylös
hän ol i jo täydessä työn touhussa. Hol-
mes tutki salakirjoitusoppaitaan ja raa-
pustel i papereihin mystisiä kirja in-
yhdistelmiä. Aina kun hän päätyi umpi-
kujaan muistikirjan kanssa, hän si irtyi
tutkimaan omituista kirjaa, jonka ol i ot-
tanut mukaansa. Jonkin ajan kuluttua
hän palasi jä l leen salakirjoituksen pari in.
Kun kysyin Holmesi lta kirjasta, hän empi
ensin, mutta suostui lopulta kertomaan.

"Kyseessä on kirja nimeltä Necrono-
micon", Holmes sanoi .

"En ole koskaan kuul lutkaan kyseisestä
teoksesta. "

"Hyvin harva on. Sen kirjoitti arabi ni-
meltä Abdul Alhazred noin vuonna 730.
Tämä kyseinen latinankiel inen versio on
painettu Espanjassa 1600-luvul la . Kirja
kertoo yl i luonnol l isista voimista, joiden
olemassa olosta tietää myös hyvin harva
ihminen."
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Holmes näytti miettel iäältä.

"Watson, minun täytyy kysyä sinulta asi-
aa, joka saattaa kuulostaa omituiselta.
Mikä on sinun miel ipiteesi yl i luonnol l is-
ten voimien olemassa olosta?"

"Kuulun angl ikaaniseen kirkkoon ja olen
kristitty, joten. . . "

"En tarkoita kristinuskoa vaan muita voi-
mia, pahoja voimia. Tarkoitan noituutta,
demoneita, magiaa ja ni in edespäin. Us-
kotko, että ne ovat todel l isia?"

"En ole vielä kohdannut asioita, joi l le ei
ol isi lopulta löytynyt luonnol l ista sel itys-
tä. Mutta olen tiedemies ja pyrin pitä-
mään mieleni avoimena. Mikäl i minul le
esitetään pitäviä todisteita yl i luonnol l is-
ten asioiden olemassa olosta, olen val-
mis hyväksymään ne tosiseikkana. Entä
sinä?"

"Olen usein todennut, että kun mahdot-
tomat vaihtoehdot on poistettu, jä l jel le
jää totuus, tuntui se kuinka mahdotto-
malta tahansa. Tähän asti olen aina on-
nistunut poistamaan yl i luonnol l isen
mahdottomana vaihtoehtona, mutta tä-
män tapauksen kohdal la olen alkanut
epäi l lä , onko se sittenkin jä l jel le jäävä
totuus. "

Emme jatkaneet tätä outoa keskustelua
pidemmäl le, si l lä rouva Hudson toi mei l le
juuri saapuneen sähkösanoman.

"Tämä on Robert Huntingtoni lta" , sanoin.
" Joku on käynyt hänen vel jensä työhuo-
neessa. Kaikki kirjat ol i revitty lattia l le ja
joka paikassa ol i hohtavia ja lanjälkiä. Ovi
ol i tel jetty ja ikkunat ol ivat haassa, joten
tunkeutujan on täytynyt tul la salakäytä-
vän kautta. "

"Odotinkin jotain täl la ista tapahtuvaksi .
Montako vuorokautta on seuraavaan täy-
sikuuhun?"

"Vi isi . "

"Vastaa Roberti l le ja sano, että hänen tu-
lee valmistautua lähtemään Lontooseen
lyhyel lä varoitusajal la . Minun pitää pala-
ta muistikirjan ääreen, salakirjoitus on

ratkaistava pian. "

Seuraavana aamuna löysin Holmesin is-
tumassa kalpeana työtuol issaan. En ol lut
koskaan aikaisemmin nähnyt hänen kä-
siensä vapisevan. Pelkäsin hänen saa-
neen jonkinla isen kohtauksen
yl irasituksen vuoksi , mutta hän vakuutti
olevansa kunnossa, kunhan vain saisi
vahvaa kahvia.

"Minä ratkaisin sen, Watson", Holmes
sanoi . "Minä mursin salakirjoituksen
koodin ja luin James Huntingtonin muis-
ti inpanot. "

"Mitä ni issä sanotti in?"

"Kaikki aikanaan, Watson. Minun pitää
nyt pohtia, miten etenemme."

I l tapäiväl lä saimme jäl leen sähkösano-
man. Robert Huntington i lmoitti , että hä-
nen vel jensä James ol i palannut yhtä
yl lättäen kuin ol i kadonnutkin ja että Ja-
mes vaati Holmesia palauttamaan mu-
kaan ottamansa kirjan väl ittömästi .

"Vaikuttaa si ltä, että tapaus on ratkennut
itsestään", sanoin.

"Eihän toki" , Holmes vastasi . "Tapaus on
yhä ratkaisematta, mutta saal is on vih-
doin l i ikkeel lä. Lähetä vastaukseksi kaksi
sähkösanomaa. Ensimmäisen osoitat Ja-
mes Huntingtoni l le ja sanot, että kirjan
harvinaislaatuisuuden ja arvokkuuden
takia suostun luovuttamaan sen vain
hänel le henki lökohtaisesti . Pahoittele
myös, että olen vi lustunut, joten hänen
on joko odotettava parantumistani tai
noudettava kirja Baker Streeti l tä. Toisen
lähetät Roberti l le ja sanot, että hänen
saavuttava Lontooseen vel jeltään salaa
ja odotettava Great Northern -hotel l issa
viestiä mei ltä. "

"Nyt minun täytyy myöntää, että en pysy
perässä."

"Tämähän on yksinkertaista. Sähkösano-
massa puhutaan kirjasta, sen täytyy tar-
koittaa Necronomiconia. "

"Ni in, entä sitten?"

" Jamesin täytyy tietää, että hänen muis-
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tikirjansakin on minul la . Hän on nähnyt
suuren vaivan salatakseen muisti inpa-
nonsa, joten muistikirjan täytyy ol la hä-
nel le tärkeä. Si l ti hän ei mainitse sitä
sähkösanomassaan eikä väl itä sen koh-
talosta. Eikö sinua ki innosta tietää mik-
si?"

VI

Robert vastasi i l tapäiväl lä tulevansa Lon-
tooseen. Vel jensä ol inpaikasta hänel lä ei
ol lut tietoa. James ol i sulkeutunut työ-
huoneeseensa saatuaan Holmesin säh-
kösanoman. Robert ol i tarkistanut
työhuoneen pari tuntia myöhemmin ja
se ol i ol lut tyhjä. James ol i luultavasti
poistunut kartanosta salakäytävää pit-
kin. Holmes käytti koko päivän ja seuraa-
van yön keittämäl lä omituisia l iuoksia,
jotka hän sitten kuivasi jauheeksi . Hänen
keitostensa aiheuttamien hirvittävien ri-
kinkatkujen vuoksi jouduimme pitämään
ikkunoita auki kaiken aikaa. Väl i l lä Hol-
mes kumartui keittoastioidensa yl le ja
mumisi jotain kielel lä , jota en ymmärtä-
nyt, mutta joka sai minut pelon valtaan.

Aamul la ol imme tuskin saaneet syötyä
aamupalan, kun rouva Hudson tul i i l -
moittamaan, että mei l le ol i vieras. Vie-
raan ulkonäkö ol i i lmeisesti järkyttänyt
rouva Hudsonia ja minun täytyy myön-
tää, että itsekin tunsin oloni epämuka-
vaksi nähdessäni vieraamme. Sisään
astunut mies esittel i i tsensä James Hun-
tingtoniksi . Hänessä ol i kieltämättä sa-
maa näköä kuin Robertissa, mutta hänen
kasvonsa ol ivat luonnottoman vahamai-
set ja i lmeettömät. Myös hänen katsees-
saan ol i jotain häiritsevää. Kesti hetken
ennen kuin tajusin, ettei James räpytel lyt
la inkaan si lmiään. Ja hänen äänensä. . . se
ol i kurluttava, aivan kuin hänen kurkus-
saan ol isi ol lut vettä. Kun James puhui ,
hän avasi suunsa vain hieman raol leen,
mikä teki hänen puheensa seuraamises-
ta entistä hankalampaa.

"Tei l lä on minun omaisuuttani ja vaadin
sen takaisin" , James sanoi .

" I lman muuta", Holmes sanoi .

Hän haki pöydältään Jamesin muistikir-
jan ja ojensi sen hänel le. James tui jotti
muistikirjaa hetken aikaa.

"Mikä tämä on?" James kysyi .

"Se on teidän muistikirjanne, oletin että
haluatte sen takaisin. "

James viskasi muistikirjan lattia l le.

"En tarkoita tätä, vaan kirjaa. "

"Kirja, johon vi ittaatte l ienee Necrono-
micon?"

James hätkähti , kun Holmes sanoi kirjan
nimen.

"Kyseistä teosta en voi luovuttaa tei l le" ,
Holmes sanoi . "Se on aivan l i ian vaaral l i -
nen, jotta voisin sal l ia sen päätymisen
vääri in käsi in. Aion viedä sen huomenna
British Museumiin, jossa se on turvassa."

"Kirja! " James huusi . "Nyt heti ! "

"Mikäl i olette eri mieltä kanssani , voitte
vapaasti ottaa yhteyttä viranomaisi in
saadaksenne omaisuutenne takaisin.
Haluatteko, että kutsumme pol i isin pai-
kal le saman tien? Voimme ottaa yhteyttä
tuttavaani tarkastaja Lestradeen, joka
työskentelee Scotland Yardissa. Hän pi-
tää varmasti huolta si i tä, että Necrono-
micon. . . "

James ei selvästikään pitänyt si i tä, että
kirjan nimi lausutti in ääneen. Yhtäkkiä
hän ponnahti seisomaan ja säntäsi ulos
ovesta. Huomasin tuol in, jossa James ol i
istunut olevan märkä.

"Lähetä viesti Roberti l le ja käske hänen
tul la tänne", Holmes sanoi . "Kaikki selvi-
ää tänä yönä."

Robert yritti saavuttuaan saada selvi l le,
mistä oikein ol i kyse, mutta Holmes käski
hänen malttaa mielensä. Syötyämme i l -
tapalan Holmes asetti Necronomiconin
työpöydäl leen ja ripottel i sen pääl le val-
mistamaansa jauhetta. Hän jätti ikkunan
raol leen ja sen jälkeen istuimme odotta-
maan. Takkatulen hi ivuttua sytytin öl jy-
lampun, mutta pidin sen Holmesin
käskystä mahdol l isimman pienel lä l ieki l lä
ja la itoin sen lattia l le tuol ini vierel le. Aika
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kului ja yö saapui . Kuu nousi ja paistoi lä-
hes täytenä. Saatoin torkahtaa, mutta
heräsin kun katolta kuului rapinaa. Kel lo
ol i jo pitkälti yl i puolenyön. Otin revolve-
rini esi in kaiken varalta.

Ikkunan suunnal la näkyi l i ikettä. Jokin
himmeästi hohtava hahmo ki ipesi sisään
ikkunasta ja ryhtyi hi ipimään kohti Hol-
mesin työpöytää. Tunsin meren ja raa'an
kalan tuoksun. Kauhistuin nähdessäni
hahmon jättävän lattiaan hohtavia ja lan-
jä lkiä. Kohotin revolverini , mutta Holmas
painoi käteni alas. Hahmo l i ikehti työ-
pöydän luona, se ol i löytänyt Necrono-
miconin. Kun hahmo laski kätensä kirjan
pääl le, vaikutti si l tä kuin salama ol isi is-
kenyt huoneessa. Si lmänräpäyksen ajan
näin sisään tul leen olennon kirkkaassa
valossa. Sen ruumis ol i ihmismäinen,
mutta ihonväri ol i vaaleanharmaan ja
vihreän sekoitus. Olennon kasvoissa ol i
pi irteitä sammakosta ja sen si lmät ol ivat
ulkonevat kalansi lmät. Kun olento avasi
suunsa kirkuakseen, näin rivin raatelu-
hampaita.

Kohotin revolverini ja ammuin olennon
suuntaan. Se sähisi ja hyppäsi ulos ikku-
nasta. Sytytin öl jylampun täyteen l iek-
ki in ja ryntäsin ikkunal le. Baker Street ol i
tyhjä, ainoastaan öinen usva l i ikkui ka-
dul la .

"Emme saa sitä ki inni" , Holmes sanoi .
"Se suuntaa suoraan Thamesi in ja ui me-
rel le. "

"Luojan tähden, mikä tuo hirviö ol i?" Ro-
bert kysyi . "Onko se tehnyt jotain vel jel -
leni?"

"Kerron kaiken aivan pian. Sitä ennen
meidän on vielä käytävä katol la suoritta-
massa eräs epämiel lyttävä tehtävä."

Se, mitä löysimme katolta sai minut ja
Robertin yhä enemmän kauhun valtaan.
Sul j imme löydöksemme pieneen puiseen
laatikkoon, jonka pi i lotimme kel lari in. Ro-
bert joutui juomaan kel larissa kunnon
annoksen portvi iniä ennen kuin hän sai
hermonsa kuri in. Palattuamme työhuo-
neeseen Holmes selosti vi imein kaiken.

VI I

"Toivoin aina vi ime hetki in asti , että ol i -
sin ol lut väärässä", Holmes sanoi . "Että
ol isin sittenkin tehnyt jonkin virheen, et-
tä jokin vihje ol isi jäänyt huomaamatta.
Olen pahoi l lani , Robert, mutta kuten
saatat löydöstämme päätel lä, et näe
vel jeäsi enää koskaan."

"Mistä oikein on kyse?"

Holmes aloitti kertomal la Jamesin muis-
tikirjan sisäl löstä. James ol i ol lut sairaal-
loisen viehtynyt okkultismi in ja hän ol i
kerännyt mittavan kokoelman okkulttisia
kirjoja. Hän ol i onnistunut saamaan kä-
si insä myös Necronomiconin. James ol i
ki innostunut si inä kuvatusta Dagon-ni-
misestä jumaluudesta ja huomannut, et-
tä Dartmoorin kivikehissä ol i
kaiverruksia, jotka vi ittasivat Dagoni in.
Alueen muinaiset asukkaat ol ivat i lmei-
sesti palvoneet Dagonia, jota myös ni in
kutsutut syväläiset palvovat.

"Tänä yönä näkemämme olento ol i syvä-
lä inen", Holmes sanoi . "Syväläiset elävät
valtameressä, mutta pystyvät selviä-
mään jonkin aikaa maan pinnal la . Ne
ovat hyvin ketteriä ja pystyvät lehtisam-
makoiden tapaan ki ipeämään jopa pys-
tysuoraa kiviseinää. Merenpohjan
pimeydessä ni i l le on kehittynyt luontai-
nen ominaisuus hohtaa pimeässä, si l lä
taval la ne houkuttelevat kaloja ruoak-
seen."

James ol i yrittänyt ottaa yhteyttä syvä-
lä isi in lammel la Necronomiconin ohjei-
den mukaan, mutta aluksi mitään ei ol lut
tapahtunut. Lopulta lammesta ol i nous-
sut syväläinen, jonka kanssa James ol i
onnistunut kommunikoimaan.

Syväläisen mukaan Dartmoorin asukkaat
ol ivat kohdanneet syväläisiä kalastus-
matkoi l laan ja omaksuneet heidän us-
kontonsa saadakseen parempia saal i i ta.
Syväläiset ol ivat puolestaan rakentaneet
Dartmoorin al le tunnel iverkoston, jonka
avul la he pääsivät sisämaahan. Hunting-
tonien kartanon lähistöl lä oleva lampi ol i
osa tätä verkostoa. Kuinka laaja verkosto
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ol i ja kuinka syväl le sisämaahan se ylet-
tyi , sitä voimme vain arvai l la . Dartmoori-
la isten ja syväläisten yhteiselo ol i
kestänyt kauan aikaa. Ihmiset ja syväläi -
set pystyivät hankkimaan keskenään jäl -
keläisiä, mutta jälkeläiset muuttuivat
aikuisina syväläisiksi , si l lä syväläisten
perimä ol i vahvempi. Dartmoorin asuk-
kat sulautuivat siten aikaa myöten syvä-
lä isi in ja katosivat. Jä l jel le jä ivät vain
rauniot ja mystiset kivikehät.

Syväläinen halusi tietää, miten James ol i
onnistunut saamaan yhteyden heihin,
si l lä vain harva osasi tarvittavat loitsut.
James kertoi si l le Necronomiconista. Sy-
väläinen joutui jonkinla isen ki ihkon val-
taan ja halusi nähdä kirjan. He kävivät
kartanol la salakäytävän avul la. Syväläi -
nen tutki Necronomiconia, mutta ei i lmi-
selvästikään osannut latinaa. Kirjan
kuvissa esi intyvät olennot ja mystiset
symbol it se kyl lä tunnisti . Syväläinen pa-
lasi seuraavana yönä ja tarjosi Jamesi l le
rikkauksia, jos hän suostuisi auttamaan
ni itä. Todisteeksi se antoi kultadubloneja,
jotka ol ivat peräisin jostain uponneesta
laivasta.

"Mitä syväläinen halusi?" kysyin.

"Hän halusi Jamesin kutsuvan Cthulhun
lapsiksi kutsuttuja olentoja meren poh-
jasta. Kyseiset olennot elävät ni in syväl-
lä, etteivät syväläiset pysty sukeltamaan
heidän luokseen. Olentojen kutsuminen
vaati i vahvoja loitsuja, jotka on lausutta-
va täydenkuun valossa. "

Syväläinen ei suostunut kertomaan syitä
pyynnöl leen, joten James tul i epäluuloi-
seksi . Hän kieltäytyi , jol loin syväläinen
raivostui ja kävi hänen kimppuunsa. Ja-
mes sai syväläisen taltutettua ja sidot-
tua. Sen jälkeen hän pakotti syväläisen
kertomaan kaiken tulel la kiduttamal la.

"Tuo sel ittää yöl l iset huudot" , Robert sa-
noi .

Syväläisi l lä on Englannin kanaal in pohjal -
la vedenalainen kaupunki , jossa heitä
asuu useita satoja. Tuhannen vi ime vuo-
den aikana syväläisi l lä on ol lut vain sa-

tunnaisia yhteyksiä ihmisi in ja hei l le on
käynyt kuten mil le tahansa eristyneel le
populaatiol le. Jatkuva sisäsi i tos on ai-
heuttanut degeneraatiota ja perimän
heikkoutta. Syväläiset näkivät Cthulhun
lapsissa mahdol l isuuden saada rotunsa
uuteen kukoistukseen.

"Ol isivatko syväläiset si is risteytyneet
heidän kanssaan?" kysyin.

"Eihän toki" , Holmes vastasi . "Ne himoit-
sevat Britanniaa. Me elämme saarel la ja
ainut yhteytemme muuhun maai lmaan
on meri . Syväläiset ol isivat Cthulhun
lapsien avul la eristäneet meidät ja pa-
kottaneet britit l isääntymään kanssaan.
Kuningashuoneen jäseniä ol isi naitettu
syväläisi l le ja jossain vaiheessa syväläi -
nen ol isi kruunattu hal l i tsi jaksi . "

"Luojan tähden! " huudahdin. "Mikä i l jet-
tävä juoni . "

Jameskin kauhistui kuultuaan syväläisten
suunnitelman. Hänen ol i pakko kaataa
itsel leen ryyppy viskiä. Se antoi syväläi -
sel le tarpeeksi aikaa kiemurrel la irti köy-
sistä ja paeta. James ei tiennyt, mitä ol isi
tehnyt. Syväläiset tuskin jättäisivät hä-
net rauhaan, mutta kenel le hän voisi
kertoa tapahtumista? Kuka häntä uskoi-
si? Hän kuul i öisin syväläisten ääniä sa-
lakäytävästä, mutta ne eivät osanneet
avata ovea.

”Vi imeinen merkintä muistikirjassa ker-
too Jamesin löytäneen Necronomiconista
ohjeen aineesta, jol la syväläisiä voitaisi in
torjua. Kyseessä on sama aine, jota mi-
näkin käytin. Mitä sitten tapahtui , si i tä
voin esittää vain oman teoriani . Luulta-
vimmin James joutui pitämään ikkunaa
auki aineen valmistamisesta syntyneiden
kammottavien höyryjen vuoksi . Täl löin
yksi syväläisistä ki ipesi tornin seinää pit-
kin ja l ivahti sisään avonaisesta ikkunas-
ta. James ehti suojata Necronomiconin,
mutta syväläiset veivät hänet kaupun-
ki insa. "

"Miten ne muka ol isivat voineet viedä
vel jeni merenpohjaan?" Robert kysyi .
"Hänhän ol isi hukkunut. "



Dekkarinumero

85

"Syväläiset tietävät keinoja, joiden avul la
ihminen voi hengittää veden al la. James
pysyi elossa ainakin jonkin aikaa. Suo-
jauksen menetettyä tehonsa syväläiset
yrittivät varastaa Necronomiconin, mutta
se ol i jo minun hal lussani . Viritin ansan
saadakseni syväläiset pal jastamaan it-
sensä. Ol isitteko uskoneet minua, jos et-
te ol isi nähneet syväläistä omin si lmin?

Tapaus ol i näin ol len ratkaistu, mutta ku-
kaan meistä ei tuntenut helpotusta. Sy-
väläisiä ei oltu voitettu, vaikka ni iden
suunnitelma ol ikin torjuttu. Ne jatkaisivat
juonitteluaan ja palaisivat varmasti en-
nemmin tai myöhemmin riesaksemme.
Holmes toimitti Necronomiconin British
Museumiin kuten ol i sanonut tekevänsä.
Vaikka kirja on äärimmäisen vaaral l inen,
si i tä saattaa löytyä tietoa, jota tarvit-
semme taistelussa syväläisiä vastaan.
Sen vuoksi Holmes ei suostunut missään
nimessä tuhoamaan sitä. Tosin hän ei ol-
lut varma, ol isiko kirjaa edes mahdol l ista
tuhota mi l lään muul la kuin yl i luonnol l isi l -
la keinoi l la .

Robert sai viranomaisi l ta luvan hal l innoi-
da kartanoa vel jensä nimissä tämän

poissaol lessa. Salakäytävä muuratti in
ki inni , lampi räjäytetti in umpeen ja Ja-
mesin okkultisten kirjojen kokoelma pol-
tetti in. Kun tarpeeksi monta vuotta ol isi
kulunut, James voitaisi in ju l istaa kuol-
leeksi ja Robert saisi kartanon omistuk-
seensa. Me tiesimme, ettei James
koskaan palaisi . Robert hautasi kaikessa
hi l ja isuudessa Huntingtonien sukuhau-
taan laatikon, jossa ol ivat katolta löytä-
mämme asiat. Laatikossa ol ivat
ensinnäkin vaatteet, jotka Robert ol i
tunnistanut Jamesin vaatteiksi . Vaattei-
den l isäksi löysimme jotain, mikä sel itti
luonamme vierai l leen Jamesin elottoman
olemuksen. Vaikka se ol ikin heitetty ka-
tol le huol imattomasti myttyyn, Robert
tunnisti vel jensä pi irteet väl ittömästi .
Minun piti lääkärinä tutkia löydöksemme
ja vahvistaa kauhistuttava totuus. Syvä-
lä inen ol i pukenut pääl leen esittämänsä
henki lön vaatteiden l isäksi hänen kas-
vonsa ja si lmänsä.
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na useissa projekteissa vaikuttanut
kirja i l i ja rakastaa mystisyyttä henkivää
goti ikkaa, vi ipyi lee aika ajoin satujen un-
hoitetuissa maai lmoissa, ja ihai lee savu-
höyryn katkuista 1800-lukua. Hän myös
pi irtää ol lessaan vapaa-ajal la Korpikirjas-
ton hoitajan tehtävistä, ja makeanhimon
yl lättäessä leipominen luonnistuu si inä
missä ruuanlaittokin. Elämän inspiraatio
löytyy useimmiten musi ikista, miel ia las-
ta ri ippuen.
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Kultakuorianen #5 on ensimmäinen URS-
julkaisu, johon en ole osal l istunut mi l lään
taval la . (Tosin paha kaksoisvel jeni Stig-
Peter Lund sai mukaan novel l insa Sodo-
man lesket, mutta sitä ei lasketa. ) Onkin
ol lut jännittävä seurata lehden edisty-
mistä täysin sivul l isena.

Vaikka URS on alusta asti ol lut suurem-
man kirjoittaja- ja avustajajoukon luo-
mus, käytännössä se on kuitenkin elänyt
l i ikaakin minun kauttani . Olen suurelta
osin ideoinut ja toimittanut tähänastiset
julkaisut, taittanutkin ni istä suuren osan,
ja yl ipäätään toiminut pääl lepäsmärinä
kaikessa URS-toiminnassa. Täl la isel le on
Suomen fandomissa pitkät perinteet,
ovathan ainakin näkyvimmät lehdet hen-
ki löityneet juuri päätoimittajaan ja yl im-
pään puuhahenki löön. Portti on yhtä kuin
Nikkonen, Tähtivaeltaja on yhtä kuin
Jerrman – ja helposti syntyy käsitys, että
URS on yhtä kuin Saloranta.

Li ikkeen el invoimaisuus tulee toden teol-
la testattua vasta kun diktaattori astuu
syystä tai toisesta syrjään ja jättää toi-
minnan uskol l isi l le kenraalei l leen. Kaa-
tuuko koko toiminta, vai jatkuuko se
perustajastaan ri ippumatta? Tämän dek-
karinumeron perusteel la vaikuttaa si ltä,
ettei URS ole vain yhden hul lun miehen
varassa, vaan toiminnal la on innokkaita
jatkaj ia, jotka pitävät Kultakuoriaisen
elossa ja hyvissä voimissa. Toki vasta tu-
levaisuus näyttää, syntyykö lehtiä ja an-
tologioita entiseen tahti in vai hi ipuuko
toiminta hi l ja l leen kun en ole itse si ihen
vaikuttamassa, mutta ainakin alku tun-
tuisi lupaavan, ettei näin tule käymään.

URS ei lopulta ole yhden miehen projek-
ti . Minä sen aloitin, mutta jo alkuvaihees-
sa huomasin, etten suinkaan ol lut
mieltymysteni ja pyrkimysteni kanssa
yksin. Toki ol in se, joka potkaisi tapahtu-
mat käynti in, mutta uskoisin saaneeni ai-

kaan kirja l l isen l i ikkeen tai ainakin hyvän
porukan, joka ei elä tai kuole minun
mukanani . Teki jöitä ja ti lausta URSi l le on
laajemminkin.

Mi l la inen tästä lehdestä sitten tul i? Uusi
visuaal inen i lme ainakin miel lyttää si l -
mää, onhan taittajana toiminut vuosien
ajan Legolas-lehteä toimittanut ja taitta-
nut Mixu Lauronen (hän minut oikeas-
taan opetti taittamaan alun perin). Myös
vanha taistelutoveri Jussi Katajala on
suoriutunut päätoimittajan pestistä mal-
l ikkaasti , ja mukaan on saatu hyvä ti imi
oikoluki joita, kuvittaj ia ja kirjoittaj ia – ni in
vanhoja tuttuja kuin uusiakin nimiä.

Koossa on si is jä l leen kerran vi ihdyttävä
kattaus, ja täl lä kertaa pääsen nautti -
maan si itä luki jana. I tse toimittamani
lehdet olen nimittäin syynännyt editoin-
tivaiheessa läpi ni in moneen kertaan,
ettei ni i tä oikeastaan julkaisun jälkeen
ole tahtonut enää lukea.

Tulevaisuus näyttää si is kaikin puol in va-
loisalta! Toivotan URSi l le ja Kultakuoriai -
sel le menestystä ja pitkää ikää, ja jään
mielenki innol la seuraamaan tulevia jul -
kaisuja.

T. Saloranta kuittaa

Lehden päätteeksi
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