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Linna

Nean kännykän mukaan kello oli vasta vartin yli yksitoista. 

Vuoden vaihtumiseen oli 45 vielä minuuttia ja häntä kyllästytti

olla näissä juhlissa. Johtuiko ikävystymisen tunne siitä, ettei

hän ollut ottanut mitään? Hän oli istunut pöydässä joidenkin 

toisten kanssa joita ei tuntenut ennestään ja koettanut puhua 

näiden kanssa, mutta tuntui siltä, että he puhuivat eri kieltä.

Hän ei ymmärtänyt puheenaiheita, ja kun hän itse koetti tuoda 

keskusteluun uuden aiheen, kukaan ei tuntunut kuulevan mitä hän

sanoi. Neasta tuntui kuin hän olisi näkymätön.

Hän nousi lasien ja pullojen täyttämästä pöydästä ja lähti 

etsimään vessaa. Talo tuntui valtavalta. Siinä oli kolme 

kerrosta, kellarikerros ja kolmen auton levyinen autotalli. 

Seinät olivat täynnä taidetta 1900-luvun alkupuolelta sekä 

perheenjäsenten öljyvärimuotokuvia (Nean äidillä oli pari 

Neasta alaluokilla otettua koulukuvaa magneetteina jääkaapin 

ovessa), ja sivupöydät pursusivat veistoksia ja kattoon asti 

ulottuvia huonekasveja. Lukuisat portaikot johtivat milloin 

minnekin.

Linnamaisen talon kussakin kerroksessa oli yksi tai useampia

kylpyhuoneita, mutta kaikki olivat varattuja, ja moniin oli 

jonoa. Nea laski mielessään, että vieraita täytyi olla lähemmäs

sata tai enemmänkin, eikä tämä yhdelle perheelle tarkoitettu 

talo siltikään tuntunut olevan täynnä. Paitsi vessat. Nealla ei

ollut erityisen suuri hätä, lähinnä hän halusi vaihtaa 

2 (229)



Linna

kuukautissiteensä ja suihkuttaa alapäänsä tuntiakseen olonsa 

raikkaammaksi. Oli viides päivä kuukautisista, eikä isoista 

verensyöksyistä ollut enää tässä vaiheessa vaaraa. Sitä paitsi 

vapaan vessan etsiminen kulutti aikaa.

Maantasokerroksen keittiön läpi kulkiessaan Nea moikkasi 

Millaa, joka oli kaatamassa rommia kahteen lasiin.

– Mitä sä laitat? Nea kysyi Millalta.

– Annatko Cokiksen jääkaapista sun takaa? Milla vastasi. Nea

aukaisi yhden muhkeista teräsovisista jääkaapeista, sitten 

toisen ja kolmannen, josta vihdoin löytyi rivi puolentoista 

litran Coca-Cola -pulloja.

– Pakkasessa pitäisi olla jäitä, anna niitä kanssa, Milla 

jatkoi kaataessaan cokista rommien päälle.

– Ota itse. Mulla on meneillään eeppinen hakuretki enkä ehdi

ottaa tähän enempää side questejä, Nea sanoi. Hän oli lapsena 

antanut Millan hyppyyttää itseään milloin mitenkin, mutta 

seiskaluokkaa edeltävänä kesänä hän oli ottanut tiukan linjan 

ja kieltäytynyt Millan juoksutusyrityksistä. Kasiluokalla Nea 

oli sanonut siitä Millalle suoraan; kertonut rehellisesti – 

Annan läsnäollen – kuinka häntä ärsytti ja suretti joutua 

kaiken aikaa manipuloinnin kohteeksi. Milla oli ottanut siitä 

opikseen, eikä enää nykyisin koettanut käyttää Neaa hyväksi 

niin usein kuin ennen, vain kerran tai pari päivässä.

– Lähdetäänkö me täältä sitten puoli yhden maissa jatkoille 

kaupungille, niin kuin puhuttiin? Nea kysäisi Millalta.

– Katsotaan nyt. Anna on löytänyt jonkun uuden tyypin, Milla

sanoi sekoittaen rommikolalasillisia teelusikalla. Jäitä hän ei

ollut hakenut. – Ne meni kai äsken saunaan yhdessä. Siinä voi 

mennä aikaa, ennen kuin ne tulee takaisin sieltä.

– Meinaatko, että me oltaisiin täällä yötä? Nea kysyi. – 

Silloin mäkin voisin juoda jotain.

Anna, Milla ja Nea olivat tulleet juhlapaikalle Annan 

autolla (tai oikeastaan yhdellä tämän vanhempien autoista, jota
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Anna sai käyttää), ja he olivat sopineet, että Milla pysyisi 

selvänä ja toimisi kuskina. Annan talo sijaitsi runsaan kahden 

kilometrin päässä Nean kotoa, joten ideana oli ollut, että Nea 

voisi sopivasti kävellä kotiin Annan luota. Anna ja Milla 

jakaisivat bensakulut keskenään, joten Nea saisi ilmaisen 

kyydin sillä ehdolla, ettei joisi mitään. Eikä Nea muutenkaan 

juuri välittänyt alkoholista, joten sopimus oli vaikuttanut 

ihan reilulta hänen mielestään. Hän oli muutenkin täyttänyt 

kahdeksantoista vuotta vasta pari kuukautta sitten. Äitinsä 

puolesta hän oli jo käynyt Alkossa muutamia kertoja, mutta 

itselleen hän ei ollut viitsinyt tai välittänyt ostaa mitään.

Mutta näissä juhlissa, joissa suurin piirtein kaikki olivat 

joko kännissä tai muissa aineissa, Neaa oli vähitellen alkanut 

kyllästyttää olla selvin päin. Eikä hän voinut edes keskittyä 

kuuntelemaan musiikkia, sillä juhlien isännän musiikkivalinnat 

eivät ollenkaan olleet hänen makuunsa. Basso jysähteli 

jalkapohjien läpi inhottavasti, eikä Nea saanut selvää, oliko 

yhdessäkään biisissä edes säveltä.

– Kai me täältä johonkin mennään, Milla sanoi Nealle. – Tänä

yönä juhlitaan aamuun asti.

– Niinhän me sovittiin, Nea sanoi. Hänellä ei tosin ollut 

lukiolaisen opintorahastaan juuri mitään käytettäväksi 

juhlimiseen, mutta hän oli laskenut voivansa ottaa yhden 

appelsiinimehun tai mineraaliveden jatkopaikassa – sillä 

edellytyksellä, että hän pääsisi ilmaiseksi kotiin.

– Jos mä näen Annaa, mä kysyn siltä, milloin se haluaa 

lähteä, Nea sanoi ennen kuin lähti keittiöstä. Milla ei 

reagoinut, vaan lähti taakseen katsomatta juomien kanssa kohti 

oleilu- ja edustushuonetta. Luulet tietäväsi minusta kaiken, 

eikä mikään siitä kiinnosta sinua, Nea ajatteli. Mutta etpä 

tiedä, kenet minä tunnen. Nealla oli salaisuus, josta hän ei 

ollut Millalle tai Annalle – tai kellekään muullekaan – 

kertonut. Hän tunsi hiljaista voitonriemua ajatellessaan sitä.
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Nea pujahti alas keittiöstä kellarikerrokseen vieviä kapeita 

takarappusia. Kellarikerroksen kodinhoitotilan yhteydessä oli 

pieni erillinen yksiö, jonka kylpyhuone oli kuin olikin vapaa. 

Nea arveli tämän puolen olevan tarkoitettu kotiapulaiselle 

asuin- ja työtilaksi, vaikka sillä hetkellä se näytti olevan 

asumaton. Hulppea sauna- ja uima-allasosasto oli aivan 

vieressä, mutta silti tämän vessan yhteydessä oli pikkuinen 

suihkutila. Ideana oli kai, että kotiapu peseytyisi omalla 

puolellaan. Toisaalta oli varmasti hyväkin, Nea mietti, että 

jos joku joutui asumaan työpaikallaan, olisi ainakin yhdessä 

osassa talosta oma rauha ja yksityisyys.

Alapääsuihku oli vanhaa mallia jostakin 1980-luvulta, ja 

vesi suihkusi siitä ensin nikotellen ja sitten aivan liian 

kovaa, mutta ajoi asiansa. Juhlien isäntä oli tulevan kevään 

abeja kuten Neakin, ja vaikka he kävivät samaa lukiota, Nea ei 

tuntenut häntä kuin nimeltä ja ulkonäöltä. Pojan isä omisti 

Annan kertoman mukaan suurehkon huonekaluliikkeiden ketjun. 

Poika oli ollut Nean kanssa samassa ryhmässä pitkän 

matematiikan ja fysiikan kursseilla, ja Nea muisti tämän usein 

kehuskelleen maanantaisin ennen tunnin alkua kovaäänisesti, 

kuinka oli ryypännyt viskiä koko viikonlopun putkeen. Anna, 

jonka vanhemmat olivat varakkaita, oli saanut varsinaisen 

kutsun uuden vuoden juhliin, ja pyytänyt tietysti ensiksi 

mukaansa Millan. Nealle Anna ja Milla olivat viestittäneet 

edellisenä päivänä ja pyytäneet tätä juhliin – ja kuskiksi.

Nea tarkisti ulkonäkönsä kylpyhuoneen peilistä; hän joutui 

tosin kurottumaan varpailleen, sillä kapea peilikaappi oli 

asennettu jotakuta pitkää ihmistä varten. Kuten tavallista, 

ripsiväristä oli putoillut murusia iholle silmien alle. Nea 

otti vessapaperin palasen ja yritti sen kulmalla varovasti 

huitoa mustia murenia pois kasvoiltaan. Jos hän käyttäisi 

sormiaan, muruset leviäisivät viiruina poskille eikä niitä 
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saisi irti poistamatta koko meikkikerrosta. Oikeastaan Nea 

inhosi meikkaamista ja varsinkin meikkien poistamista, mutta 

nähdessään kasvonsa meikattuina hänen itsetuntonsa yleensä 

kohosi.

Nean pölyisen maantien värinen tukka oli taas kerran 

menettänyt kaiken ilmavuutensa ja lätsähtänyt roikkumaan 

päänmyötäisesti, eikä hän yhtään sen vähempää ollut odottanut. 

Vedellä sekä laukussaan olevalla kammalla hän koetti hiukan 

muotoilla hiuksiaan, mutta ei siitä juuri mitään tullut. Mekko 

sentään istui. Nea oli vähän keskimittaa lyhyempi – 166 senttiä

– mutta vaikkei hän mallin mitoissa ollutkaan, kaikenlaiset 

vaatteet näyttivät yleensä aika hyvältä hänen yllään. Tänä 

iltana hän oli päättänyt näyttää perinteiseltä naiselta, ei 

miesten takia, vaan koska oli liikkeellä Annan ja Millan 

seurassa ja halusi selkeästi kuulua samaan porukkaan 

kavereidensa kanssa.

Alkuillasta Nea oli käväissyt vilkaisemassa yläkerran 

makuuhuoneen yhteydessä olevaa kylpyhuonetta, jonka oveen oli 

teipattu iso ”PÄÄSY KIELLETTY” -lappu. Siellä oli ollut 

marmorinen kylpyamme ja kaikki vesihanat olivat kullattuja. 

Tämän paikan rakennuttanut perhe oli halunnut tehdä tuloerot 

ihmisten välillä selviksi.

Kello oli nyt puoli kaksitoista ja Nea muisti halunneensa etsiä

Annan ja kysyä, milloin he lähtisivät täältä. Anna. Nea oli 

aina ihaillut Annaa ja sitä, kuinka vaivatonta kaikki tälle 

oli. Rippileirillä Nea oli huomannut, ettei Annan tarvinnut 

aamuisin kuin pari kertaa pyöräyttää harjaa hiuksissaan ja hups

vain tukka näytti täydelliseltä iltaan asti. (Nealla kului joka

aamu kymmenisen minuuttia pelkästään takkujen selvittämiseen 

hiuksistaan, ja joskus harja tai kampa jäivät jopa jumiin.) 

Anna loisti kaikkien aineiden kokeissa ilman, että hänen 

tarvitsi koskaan varsinaisesti lukea niihin; vain yläkoulun 
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ainekirjoituksesta Nea oli toisinaan saanut Annaa parempia 

arvosanoja. 

Anna tiesi tarkkaan, mitä tahtoi tulevaisuudelta: hän oli 

seiskaluokalla ilmoittanut aikovansa lääkäriksi ja siitä 

lähtien hän oli määrätietoisesti valinnut aineita, jotka 

edistäisivät lääketieteelliseen pääsyä. Nealla oli paljon 

kiinnostuksen kohteita, kuten tiettyjen animaatioelokuvien ja -

sarjojen fanittaminen, fantasia- ja tieteistarinoiden 

kirjoittaminen sekä tietysti apokalypsiin varautuminen, mutta 

mikään niistä ei hänen tietääkseen varsinaisesti kelvannut 

ammatiksi.

Uima-altaan laidalla olevaan takkatilaan oli kerääntynyt jonkin

verran väkeä, ja Nea koetti liittyä sulavasti toisten seuraan 

istuutuen yhdelle baarijakkaroista. Kukaan ei kiinnittänyt 

häneen huomiota, mikä oli tavallista. Annaa ei näkynyt, mutta 

mikäli hän oli saunassa, hän – ja mysteerimies – varmasti kohta

tulisivat tänne vilvoittelemaan.

Aikansa kuluksi Nea alkoi kirjoittaa viestiä omalle 

mysteerimiehelleen sosiaalisen median sovelluksessa, jota he 

molemmat olivat viime kuukausina alkaneet käyttää.

Nea: Juhlissa on tylsää, niin kuin odotinkin… Olen kuin 

Chihiro ekaa kertaa Yubaban kylpylässä.

Toinen vastasi tällä kertaa nopeasti.

Haku: Miksi lähdit sinne?

Nea: Jotta olisi jotain tekemistä. Mutta en tunne täältä 

ketään, ja Millalla ja Annalla on omat juttunsa. Onneksi me 

lähdetään kohta.

Haku: Mutta mitä jos löydät sieltä oman Hakun?

Nea: Mulla on jo sut.

Haku: Oletko harkinnut mun ehdotusta?

Nea: Joo. Vähän vaikea päättää, kun me ei olla vielä edes 

tavattu.
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Haku: Ymmärrän.

Nean ystävä oli yhtä suuri Hayao Miyazakin 

animaatioelokuvien fani kuin Neakin. Miyazakin elokuvista oli 

Nean mielestä helppo löytää vertauskuvia mihin tahansa 

elämäntilanteeseen, mutta kun hän oli joskus koettanut puhua 

siitä Millan ja Annan kanssa, nämä olivat pitäneet häntä 

lapsellisena. Animaatioelokuvat ja -sarjat olivat sellaista, 

mitä katseltiin pienenä, ja sitten niistä kasvettiin pois – 

niin oli Nean äiti sanonut, kun Nea oli ollut 12-vuotias.

– Aina vain sä katselet noita piirrettyjä ja luet sarjakuvia

ja fantasiakirjoja! Eikö susta koskaan tule aikuista? äiti oli 

silloin kysynyt häneltä.

Mutta mysteerimiehensä kanssa Nea pystyi keskustelemaan 

kunnolla esimerkiksi Miyazakin Tuulen Laakson Nausicaa -

elokuvan ansioista verrattuna sarjakuvaan, tai miksi Kikin 

Lähettipalvelusta näyttelijöillä tehty versio oli naurettava 

alkuperäiseen animaatioon nähden. 

Itse asiassa Nea ei ollut varma, oliko hänen ystävänsä mies 

ollenkaan, mutta se kuului asiaan nettituttavuuksissa. Nea itse

oli kertonut totuuden itsestään, sillä mitäpä salattavaa 

hänellä oli. Tässäkin hän oli erilainen kuin Milla tai Anna, 

jotka eivät netissä tai baarissa koskaan kertoneet todellisia 

nimiään tai henkilöllisyyksiään, vaan keksivät aina olevansa 

mitä milloinkin. Se oli kuin leikki, ja Nea ymmärsi sen 

tuottavan monille hupia. Hänelle itselleen riitti eläytyä 

toisiin henkilöihin silloin, kun hän kirjoitti tarinoita.

Nea oli tutustunut ystäväänsä pelatessaan erästä fantasia-

aiheista nettimoninpeliä, ja vaikka peli oli jäänyt, he olivat 

myöhemmin tavanneet sosiaalisessa mediassa ja viestittelivät 

nykyisin kokonaan privaatisti keskenään. Nean ystävä käytti 

itsestään nimeä ”Haku” (joka oli Henkien kätkemässä muotoaan 

muuttavan jokilohikäärmeen nimi) ja hän väitti olevansa 25-

vuotias, juuri opintonsa päättänyt ja työelämässä aloittanut 
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insinööri. Nea oli arvioinut, että ainakin osa väitteistä 

saattoi olla jopa totta – tai sitten tyyppi oli todellisuudessa

12-vuotias tyttö tai poika, joka oli ottanut nettipersoonalleen

isänsä tai äitinsä ammatin.

Nea keskusteli jonkin aikaa ”Hakun” kanssa Henkien kätkemän 

kettutytön suunnitelmista ja siitä, kuinka fiksua oli tarinassa

antaa sivuhenkilölle oma elämä ja tulevaisuudenhaaveita, ja 

sitten kännykkä näyttikin jo minuuttia vaille puoltayötä.

Nea: Hyvää uutta vuotta!!

Haku: Samoin! Pusuja sulle!

Nea: Kiitos, mutta pusut on pöhköjä… liikaa sokerisiirappia.

Haku: Niinhän sä olet sanonut. Sitten vaan virtuaalihalaus!

Ulkona alettiin ampua raketteja, ja kaikki paitsi ne jotka 

olivat jo liiaksi väsähtäneet alkoholista tai muista aineista 

juoksivat terassille katselemaan niitä. Nea ei pitänyt 

rakettien savusta, joten hän jäi katselemaan uima-altaan 

laidalle ja laittoi uuden vuoden toivotuksen äidilleen jäämättä

odottamaan vastausta, sillä sitä ei kuitenkaan tulisi. Nea 

lähetti onnittelutekstiviestit myös Annalle ja Millalle – joita

ei näkynyt sillä hetkellä ulkonakaan – sekä kysyi samalla, 

milloin lähdettäisiin. Vastausta ei tullut.

Puolen tunnin päästä rakettien katselu ja maljojen kilistely 

oli ohi ja suurin osa juhlavieraista oli palannut sisään, eikä 

Nea ollut vieläkään nähnyt Annaa. Nyt asia alkoi sen verran 

kiusata häntä, että hänen oli pakko kysäistä asiaa vieressään 

istuvilta: – Näittekö te Annan tulevan saunasta jossain 

välissä?

Nea joutui kysymään kolmasti, ennen kuin toiset kiinnittivät

häneen huomiota. Se oli normaalia; hän oli tottunut olemaan 

näkymätön ihminen, vaikkei hän koskaan varsinaisesti 

piiloutunut. Hidden in plain sight, sanottiin englanniksi – 

sellainen hän oli havainnut olevansa.
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– Siis ketä Annaa sä tarkoitat?

Nea kertoi Annan koko nimen.

– Ai se Anna! Se lähti jo varmaan tunti sitten. Niiden piti 

mennä Jesperin kanssa saunaan, mutta ne päättikin mennä 

Jesperille.

– Anna sanoi, että se halusi päästä naimaan rauhassa.

Nea oli hämillään. Annako oli lähtenyt?

– Mutta… jättikö Anna autonsa tänne? Nea kysyi toisilta.

– Ei kai. Jesperi ei ollut ottanut paljoa, joten se lähti 

kuskiksi.

– Anteeksi, mutta kuka sä olet? joku kysyi Nean 

korvanjuuressa. Nea käännähti baarijakkaralla ja näki että 

kysymyksen oli esittänyt juhlien isäntä. Nea kertoi nimensä ja 

sanoi tulleensa Annan ja Millan kanssa.

– Onpa kumma, juhlien isäntä sanoi. – Mä tunnen Annan 

mielestäni aika hyvin, eikä se ole koskaan maininnut sua. 

Oletko sä edes meidän lukiosta?

– Me oltiin samassa matikan ja fysiikan ryhmässä ykkös- ja 

kakkosvuonna, Nea sanoi tietäen kuulostavansa epätoivoiselta.

– Sori, en kyllä yhtään muista sua, juhlien isäntä sanoi.

– Onko Milla täällä vielä? Nea kysyi, ja sai kuulla Millan 

lähteneen taksilla kaupunkiin jossain kaveriporukassa puoli 

tuntia aikemmin, heti vuoden vaihduttua.

Nea huomasi, että hänen ympärilleen oli muodostunut rinki. 

Äkisti toisten huomio oli kohdistunut häneen, eikä se tuntunut 

miellyttävältä. Nea muisti ykkös- ja kakkosluokkien inhat 

kokemuksensa tultuaan kiusatuksi, ja paniikki alkoi kasvaa 

hänen sisällään.

– Ehkä on parasta, että mäkin lähden, Nea sanoi. – Kun 

kerran Anna ja Millakin jo lähtivät.

– Se on varmaan parasta, sanoi juhlien isäntä ja antoi 

hänelle tilaa poistua.

10 (229)



Linna

11 (229)



Linna

Ulos talosta päästyään Nea tunsi pakkasviiman halaavan ohuiden 

sukkahousujen verhoamia sääriään. Hänen lähtiessään kotoa 

pakkasta oli ollut viisitoista astetta, mutta ilma tuntui 

kylmenneen sen jälkeen aika lailla. Milla oli pilkannut häntä 

ainaisista villasukkahousuista, joten tällä kertaa hän oli 

laittanut ohuempaa ylleen. Toppatakki oli viitisen vuotta 

vanha, mutta sentään kohtuullisen lämmin, ja siinä oli huppu. 

Pipoakaan Nea ei ollut ottanut mukaansa, jottei se menisi 

hukkaan.

Kuu paistoi sumu- ja savuverhon takaa läheisen jäätyneen 

järven yllä. Heidän tullessaan tänne oli ollut kirkasta, mutta 

ilotulitteet olivat vetäneet taivaan sameaksi. Järven tuolta 

puolen kuului yksittäisen raketin paukahdus. Talo sijaitsi 

varakkaiden ihmisten kaupunginosassa, jossa oli rakennettu 

palatsimaisia rakennuksia harjun suojaisaan kupeeseen, lähelle 

järven rantaa.

Lähtiessään pihasta Nea tarkisti vielä kerran, ettei Annan 

autoa näkynyt missään pysäköitynä. Ei. Miten hän pääsisi 

kotiin? Hän riisui toisen rukkasen ja aukaisi karttasovelluksen

kännykästään, sillä tullessaan tänne hän oli seurannut Annan 

hihkaisemia suuntaohjeita. Sovelluksen mukaan Nea oli 

kahdenkymmenen kilometrin päässä kotoa.

Taksiin hänellä ei ollut varaa. Tai olisi hänen tilillään 

teoriassa ollut tarpeeksi rahaa, mutta hän oli luvannut 
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äidilleen hoitaa seuraavan viikon ruokaostokset, ja jos hän nyt

matkaisi taksilla kotiin, he eivät joisi kahvia tai söisi 

juustoa moneen päivään. (Äiti oli antanut ehdoksi Nean 

asumiselle kotona lapsilisien päättymisen jälkeen, että tytär 

hoitaisi puolet heidän taloutensa menoista.)

Lähin bussipysäkki oli noin kilometrin päässä. Nean oikean 

käden sormet alkoivat tuntua jäisiltä, ja hän riisui nyt toisen

rukkasen näppäilläkseen auki kaupungin 

joukkoliikennesovelluksen. Seudun viimeinen yöbussi kohti 

keskustaa oli… mennyt viisi minuuttia sitten. 

Nea huokaisi. Hänen ei auttaisi seistä pitkiä aikoja 

paikoillaan, sillä se vain pahentaisi palelemista. Liikkeelle! 

Mikäli hän laskisi askelia, parikymmentä kilometriä ei tuntuisi

ihan niin pitkältä matkalta. Yksi katulamppujen väli 

kerrallaan, sitten toinen. Kyllä hän pärjäisi. Ainakin hänellä 

oli matkalla aikaa miettiä valittuja sanoja Annalle ja 

Millalle. ”Hakulle” hän kertoisi tästä seikkailuna. Ja ehkä 

tämän pitkän pakkaskävelyn voisi käyttää jossakin hänen 

tarinoistaan. Kirjoitusoppaissakin sanottiin, että aidot 

elämänkokemukset olivat korvaamatonta tarinoiden polttoainetta,

paljon parempaa kuin luetut tai ruudulta nähdyt tapahtumat. 

Jospa hänen kylmästä turtuvat varpaansakin arvostaisivat sitä 

tietoa.

Kilometrin verran käveltyään Nea kuuli viestin pingahtavan 

kännykkäänsä. Hänen molemmat peukalonsa olivat jäässä, mutta 

silti hän otti puhelimen esiin ja katsoi, keneltä viesti oli 

tullut. Juuri ennen joutumistaan ulos kylmään Nea oli ehtinyt 

lähettää viestit sekä Millalle että Annalle sekä kertoa 

”Hakulle” pikku vastoinkäymisestään. Uusi viesti oli tullut 

”Hakulta”: Paska vuoden alku, paskat ystävät. Tästä ei voi kuin

mennä paremmaksi. Oletko ok?

Kaikki hyvin, Nea vastasi. Kävelen kotiin. Reipasta!
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Nea tuli ajatelleeksi, että näin voisi hyvinkin käydä 

esimerkiksi silloin, kun ja jos yhteiskuntajärjestys hajoaisi 

syystä tai toisesta. Hänen äitinsä oli kertonut alkaneensa 

koronavuosina kävelemään ja pyöräilemään paikasta toiseen 

aiemman bussilla matkustamisen sijasta. Nykyisin äiti ei 

lähtenyt kotoa enää juuri minnekään, ellei ollut pakko.

Nea siirsi äitinsä syrjään ajatuksistaan ja alkoi miettiä, 

miten ihmiset olivat mahtaneet liikkua paikasta toiseen ennen 

autojen ja junien keksimistä. Jane Austenin Ylpeys ja 

ennakkoluulo -kirjaa lukiessaan Nea oli havainnut romaanin 

nuorten naisten kulkevan kävellen pitkiäkin matkoja, useita 

tunteja, eikä kirjoittaja ollut tehnyt siitä mitään erityistä 

numeroa. Ihmisten odotettiin kävelevän paljon, sekä hyödyksi 

että huvikseen.

Kännykkä päästi uuden viestiäänen.

Haku: Missä sä olet nyt?

Nea kertoi, millä kadulla oli parhaillaan kävelemässä ja 

lisäsi, ettei voinut viestittää enempää. Näpit jäätyy ja akku 

loppuu kohta.

Nea laittoi kännykän taskuun, työnsi omatkin rukkasten 

peittämät kätensä taskuihin jotta ne lämpiäisivät taas vähäsen 

ja jatkoi kävelyä. Kului viitisen minuuttia, ja hänen 

vierelleen pysähtyi tummanharmaa auto. Auton merkkiä hän ei 

osannut tunnistaa. Outoa oli, että auto alkoi ajaa hänen 

vierellään samaa vauhtia kuin hän käveli. Se oli 

huolestuttavaa. Nea ei pysähtynyt. Sitten auton sivuikkuna 

rullautui alas päästäen vvviiuuviuuu-äänen.

– Hei! Tarviitko kyytiä johonkin? kysyi miesääni auton 

sisältä. Nyt Nea katsoi autoon, näki ettei siellä ollut muita 

kuin kuljettaja, kuka lie keski-ikäinen mieshenkilö.

– En tarvi, kiitos! Nea vastasi. Hän tiesi tasan tarkkaan, 

miten voisi käydä, jos nuori nainen nousi keskellä yötä 

tuntemattoman miehen kyytiin.
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– Sullako ei ole haku päällä? mies kysyi. – Sähän olet Nea, 

eikö niin?

Mitä hän oli sanonut? Nea pysähtyi ja katsoi autoon sisälle.

Mies pysäytti auton.

– Kuka sä olet? Mistä sä tunnet mut?

– Etkö jo arvaa?

Yleisesti ottaen Nea piti joukkoliikenteestä enemmän kuin 

henkilöautoista, mutta tällä kertaa hän myönsi nauttivansa 

lämpimästä ilmasta, jota tulvi hänen kylmästä koppuraisille 

käsilleen etuosan tuuletusaukoista.

– Oikeasti mun nimi on Markku, ”Haku” kertoi parhaillaan. – 

Harkitsin ensin, että ottaisin nettinimeksi Porco, koska Marco 

on Porco Rosson sikapäähenkilön nimi ja se on aika lähellä 

Markkua. Mutta päädyin Hakuun, koska lohikäärmeet on coolimpia,

ja Haku osaa muuttaa muotoaan. No, ei se ole tärkeää. Sori jos 

mä pelästytin sut.

– Ei se mitään, Nea sanoi. – Mä vaan en odottanut, että me 

asuttaisiin edes samassa kaupungissa. Tai että sä olet… 

– ...Näin vanha?

– No joo. Tai mies.

– Mä kyllä olen oikeasti insinööri, Markku sanoi. – Öö joo, 

sä varmaan tajusit, että mä googlasin sun ulkonäön ja tiedot. 

Sillä mä tunnistin sut niin helposti. Mutta en mä ole 

stalkannut sua tai mitään!

Nea huomasi miehen poskien punehtuvan.

– Mä voin jättää sut kilometrin tai parin päähän sun kotoa, 

jollet halua, että vien sut kotiin asti.

– Oletpa sä jännittynyt. Varsinkin kun ajattelee sitä, mitä 

Haku multa kysyi, Nea sanoi. – Kyllä sä voit viedä mut kotiin. 

Tuskin siitä mitään harmia tulee. Olenhan mä jo täysi-ikäinen 

ja kaikkea.
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He alkoivat lähestyä keskustaa. Tästä oli vielä kymmenisen 

kilometriä Nean kotilähiöön kaupungin toiselle puolelle.

– Mun täytyy sanoa, että ihmettelen niitä, jotka ajavat 

nuoren tytön yksin keskellä yötä pakkaseen eivätkä yhtään 

varmista, millä tavalla sä pääset kotiin, Markku sanoi 

ärtyneellä äänellä. – Sehän oli käytännössä heitteillejättö.

– Ei nyt sentään, Nea sanoi. – Kai ne ajatteli, että mä 

ottaisin taksin tai muun kyydin. Ja olinhan mä vähän kuin 

kuokkimassa siellä, kun tulin Annan siivellä sisään. Ei mua 

kukaan ollut erikseen kutsunut.

– Ihmetyttää kyllä sun niin sanotut ystävätkin, Markku 

jatkoi. – Anna ja Milla, nehän ne oli? Miksi sä viitsit olla 

sellaisten ihmisten kanssa?

Siihen Nea ei sanonut mitään. Vastaus olisi ollut liian 

masentava.

– Mitä sanot, mennäänkö vielä johonkin baariin istumaan? Nea

kysäisi. – Nyt kun me oikeasti tavattiin, musta olisi kiva 

jutella sun kanssa enemmän.

– Houkutteleva tarjous kyllä, Markku sanoi. – Mutta mä 

lupasin viedä sut suoraan kotiin ja sen mä aion pitää.

– Eikö side questejä tällä missiolla? Nea kysyi.

– Ehkä seuraavalla kertaa. Se on susta kiinni, tuleeko sitä.

He juttelivat lopun matkaa niitä näitä, lähinnä 

animaatioista ja peleistä. Sitten keskustelu palasi heidän 

ikäeroonsa ja nettipersooniinsa.

– Mun täytyy varoittaa sua, että mä olen kohta 55, Markku 

sanoi. – Mä olen pahoillani, että huijasin sua.

– Mitä väliä? Ei kukaan ole netissä oma itsensä, Nea sanoi.

– En kyllä ole huomannut sun teeskentelevän mitään muuta 

kuin mitä olet.

Netissä en ole luuseri, Nea ajatteli, mutta jätti sen 

sanomatta. He olivat saapuneet hänen kotitalonsa takana 
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sijaitsevalle suurelle parkkipaikalle, ja Markku pysäytti 

auton.

– Oli yllätys, että sulla on auto, Nea sanoi. – Luulin, että

sä vastustat autoilua niin kuin mäkin.

– Kaikkia periaatteita ei voi toteuttaa koko aikaa, sen mä 

olen huomannut vuosien mittaan, mies vastasi. – Joskus pitää 

joustaa. Ja eikö me olla puhuttu, että apokalypsin jälkeen on 

hyvä, jos osaa ajaa kaikenlaisia ajoneuvoja?

– Joo, niinhän se on, Nea myönsi ja alkoi kiittää Markkua 

kyydistä, mutta mies keskeytti hänet.

– Nea, voinko mä saada sulta suukon uuden vuoden kunniaksi? 

Ja koska me vihdoin tavattiin toisemme livenä. Mutta jos se on 

liian ällömakeaa, niin kuin sä sanoit, niin annetaan olla...

– Ei, totta kai sä saat pusun! Nea sanoi ja suukotti miestä 

nopeasti ja kevyesti poskelle tuntien huultensa alla tämän 

ihosta nousevat partakarvat.

– Entä saanko mäkin pusuttaa sua? Suulle vaikka?

Nean sisällä värähti. Hän tunsi hartioidensa äkisti 

nousevan, ikään kuin hän olisi halunnut pörhistää olematonta 

turkkiaan varoituseleenä.

– Ei, mä en usko, että se on hyvä ajatus, Nea sanoi. – 

Muistathan, mitä mä olen sanonut siitä mikä mä olen?

Nea oli useasti kertonut heidän nettikeskusteluissaan 

aseksuaalisuudestaan, siitä, ettei hän tuntenut vetoa sen 

enempää miehiin kuin naisiinkaan.

– Joskus tuollaiset asiat on hyvä ensin kokeilla, Markku 

totesi. – Mutta sä olet aikuinen ja tunnet sun tuntemukset 

parhaiten. 

– Kiitos vielä kerran, että annoit mulle kyydin, Nea sanoi 

ja aukaisi autonoven. – Nähdään taas joskus!

– Odota! Vaihdetaan vielä puhelinnumeroita, Markku sanoi ja 

otti kännykän takkinsa povitaskusta. – Tässä on mun numero; 

laita viesti jos haluat oikeasti vielä tavata mua.
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– Entä onko sun kutsu vielä voimassa? Nea kysäisi.

– Tietenkin se on voimassa, Markku sanoi ja hymähti. – Linna

on siellä ja odottaa, ja mä olen joka tapauksessa menossa 

sinne.

– Ei kai lentokoneella?

– En sentään. Mutta puhutaan siitä enemmän sitten kun 

tavataan seuraavan kerran – ellen mä ole jo ehtinyt lähteä 

ennen sitä.

Vilkutettuaan Markulle Nea lähti astelemaan parkkipaikan halki.

Kummallista että kävelevät ihmiset yleensä kiersivät 

parkkipaikat, Nea ajatteli puikkelehtiessaan pysäköityjen 

autojen väleistä. Olivathan autot toisten omaisuutta, se oli 

selvä, mutta oliko maakin niiden välissä pyhää? 

Nea ei pitänyt autoista. Bensa- tai sähköauto, ihan sama 

hänelle. Hän oli joutunut muutaman kerran melkein auton 

yliajamaksi ollessaan ylittämässä suojatietä vihreillä 

valoilla, kaksi kertaa pyörällä ja kerran kävellen. Kaikilla 

kerroilla autonkuljettaja oli tullut punaisia päin ja 

jarruttanut vasta viime hetkellä. Sekä Millalle että Annalle 

auto ja ajokortin saaminen merkitsivät vapautta, mutta Nea näki

autot isoina, kovaa vauhtia liikkuvina läjinä metallia, jotka 

saattoivat millä hetkellä tahansa jyrätä hänet alleen. Mutta 

kieltämättä ajokortista ja autoistakin oli toisinaan hyötyä, se

oli Neankin myönnettävä.

Parkkipaikka oli valaistu valtavin lampuin, ja Nea tunsi 

helpotusta päästyään heidän talonsa sisäpihan hämärään. Nea 

tiesi, ettei esimerkiksi Milla tohtinut liikkua pimeässä, tai 

ainakin niin Milla oli joskus väittänyt syyksi, miksei ollut 

koskaan käynyt Nean luona.

Neaa eivät juuri pelottaneet hänen kotikaupunginosansa 

hämärät tiet; kaupunki näet katkaisi puolet kävelyteiden 

katuvaloista iltaisin kello 22 sähkön säästämiseksi. Nea tiesi,
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millä kulmilla huumeiden välittäjät ja ostajat useimmin 

kokoontuivat ja osasi välttää niitä paikkoja. Hän kulki 

mielellään pimeässä tai hämärässä, sillä silloin häntä 

itseäänkin oli vaikea havaita. Niin hän ainakin väitti 

itselleen.

Aukaistessaan alakerran ulko-ovea Nea mietti, miltä Markku 

oli näyttänyt. Kyllä, miehen hiuksissa oli ollut jonkin verran 

harmaata, mutta ainakaan hän ei ollut kalju. Ei partaa, mutta 

pieni sänki. Tavalliset kasvot, ei lihava eikä laiha. Normaali 

vaatetus. Markku oli huomattavan tavallinen ja vaikeasti 

tunnistettava, niin kuin Nea itsekin. Jos he tapaisivat 

seuraavalla viikolla kahvilassa, Nea ei ollut varma, 

muistaisiko miehen ulkonäköä.

Nea harppoi raput ylös neljänteen kerrokseen. Rappusten 

kivet olivat paikka paikoin lohjenneet, mutta hän tiesi 

tarkkaan, missä pahat kohdat sijaitsivat. Talo oli rakennettu 

betonielementeistä 1970-luvulla, ja tämä oli seudun 

rakennuksista ainoa, johon ei ollut tehty isoja remontteja. 

Nean äiti joskus valitti yhtiökokousten jälkeen, ettei kokous 

ollut riitelyltään taaskaan saanut mitään päätöksiä aikaiseksi 

ja että talo rapistuisi purkukuntoon ennen pitkää. 

Nea oli tottunut siihen, että hänen äitinsä valitti 

asioista. Joskus hänestä tuntui, että valittaminen oli äidin 

varsinainen ammatti ja kutsumus elämässä. Heti ajateltuaan näin

Nea pyörsi ajatuksen mielessään. Oikeamielinen toiminta, 

oikeamielinen ajattelu. 

Hän muisti niiden kuuluvan buddhalaisuuden peruspilareihin, 

ja ne vetosivat häneen. Ihmisellä oli henkisen kasvun portaat, 

joissa toiminta tuli ennen ajattelua, mutta molemmat 

tarvittiin. Jos ajattelit muista pahaa, mutta toimit 

oikeamielisesti, se oli askel parempaan. Hyveellinen ajattelu 

ja paheellinen toiminta olivat huono juttu, kun taas parasta 

oli pidättäytyä ajattelemasta ilkeyksiä toisista ja myös toimia
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huomaavaisesti. Nea tiesi, että hänellä oli pitkä matka 

kuljettavana sinne saakka.
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– Mitä sä kotona teet näin aikaisin? oli Nean äidin ensimmäinen

kysymys. – Sunhan piti olla juhlimassa koko yö.

– Tuli muutos suunnitelmiin, Nea sanoi ja mietti, kannattiko

hänen kertoa enempää. Mutta hän tiesi äitinsä kuitenkin 

utelevan enemmän, joten hän jatkoi: – Anna löysi jonkun miehen 

ja lähti sen kanssa jonnekin. Millasta en ihan tiedä tarkkaan. 

Se kai lähti toisen porukan mukana kaupunkiin jatkoille.

– Tapasitko sä ketään uutta?

– En, Nea sanoi melkein totuudenmukaisesti. Hänhän oli 

tavallaan tuntenut Markun jo useita kuukausia.

– Taas niin tyypillistä, Nean äiti sanoi ja ojensi Nealle 

tyhjän viinilasinsa. – Täytätkö tämän, kun menet keittiöön? Ota

itsellesi saman tien lasillinen.

Nea havaitsi punaviinilaatikkoa kallistaessaan sen olevan 

alle puolillaan. Alkuillasta laatikko oli ollut avaamaton. Hän 

vei viinilasin takaisin äidilleen olohuoneeseen. Pöydällä oli 

puolityhjiä sipsipusseja ja dippikastikekuppeja sekä lautanen, 

jossa oli sinapin- ja ketsupinjämiä sekä puoliksi syöty 

nakkimakkara. Televisioruudulla näkyi pysäytyskuva, jossa oli 

1500-luvun vaatteisiin puettuja ihmisiä keskustelemassa 

jostakin dramaattisesta asiasta.

– Mitä sä katsot? Nea kysyi kiinnittääkseen äitinsä huomion 

pois itsestään.
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– Tämä on joku uusi sarja, jonka eka kausi julkaistiin 

juuri. Kertoo Kaarina Maununtyttären tuhkimotarinan, kuinka 

siitä tuli Ruotsin kuningatar kolmeksi kuukaudeksi. Tiesitkö, 

että sen nimi oli oikeasti Karin Månsdotter?

– Eikö siitä ole pari kirjaakin suomeksi? Nea kysäisi. – Mä 

taidan mennä nukkumaan.

Seuraavana päivänä Nea oli syömässä keittämäänsä kaurapuuroa ja

juomassa teetä kuunnellen presidentin uuden vuoden puhetta 

kannettavalta, kun hänen äitinsä kömpi unisena keittiöön 

laittamaan kahvia.

– Etkö sä voi kuunnella tuota höpinää kuulokkeilla? Kuka 

noita välittää kuunnella.

– Jotain siitä voi tulla ylioppilaskokeen kysymykseen, Nea 

sanoi. – Ja onhan siinä aina mukana maailmantilanteen 

tiivistys.

– Vieläkö sä välität ylioppilaskokeesta? Ei ole mitään 

väliä, mitä arvosanoja sieltä saa, Nean äiti sanoi kaataessaan 

kahvia itselleen. Nea alkoi väittää vastaan, että arvosanoilla 

oli kyllä väliä yliopistoon pääsemisessä, mutta hänen äitinsä 

keskeytti hänet.

– Joo kuule, mäkin sain kirjoituksista kolme L:ää ja kaksi 

M:ää, pääsin yliopistoon toisella yrittämällä – ja mitä se 

hyödytti? Me asutaan täällä paskassa elementtikerrostalossa, 

joka kohta varmaan romahtaa koska sitä ei saada remontoitua. 

Mulla ei ole töitä, ja jos sä joskus valmistut yliopistosta, 

niin sulle irtoaa korkeintaan siivoojan paikka. Paitsi että 

robotit tekee kohta senkin kaiken. Jollet sä ole valmiiksi 

rikas, sulla ei ole mitään mahdollisuutta päästä minnekään.

Nea oli kuunnellut näitä äitinsä puheita ennenkin. Toisaalta

hän tiesi, ettei äiti ei ollut koskaan valmistunut 

yliopistosta, vaan vaihtanut alaa kolme kertaa.

22 (229)



Linna

– ...Mä jouduin rahoittamaan mun opinnot tekemällä töitä, 

eikä siinä paljoa ehtinyt keskittymään tentteihin, Nean äiti 

jatkoi. – Tätä maailmaa ei ole tehty meitä varten, se 

rakennettiin suurille ikäluokille ja rikkaille. Ja kun suuret 

ikäluokat jäi eläkkeelle, niiden työpaikat automatisoitiin tai 

korvattiin tekoälyllä.

Nea oli varma äitinsä kohta aloittavan paasauksen siitä, 

kuinka uusliberalistiset miljardöörit ja sellaisiksi haluavat 

aloittivat 1990-luvulla järjestelmällisen rahojen 

varastamisoperaation kaikista maailman maista, mukaan lukien 

hyvinvointivaltioiden julkiset varat. Kaiken pahan alkusyynä 

oli äidin mukaan ollut Ayn Rand ja tämän lähipiiri. 

Nea tiesi äitinsä olevan niin varma asiastaan, ettei hänen 

kannattanut sanoa yhtään mitään puolesta tai vastaan. Mutta 

tänä aamuna Nea oli herännyt tuntien uudenlaisen selkeyden 

tunteen sisällään, ja hän sanoi äidilleen:

– Mitä mun kannattaisi sitten sun mielestä tehdä, jollei 

ylioppilastutkinnosta tai opiskelusta ole mitään hyötyä? Elää 

työttömyystuella ja toimeentulotuella vaan suoraan, eikä edes 

yrittää mennä töihin?

– Miksei. Antiikin Kreikassa eliittiä oli ne, joiden ei 

tarvinnut tehdä töitä, Nean äiti sanoi. – Niin pitäisi perkele 

olla meilläkin, että vaan työttömillä olisi äänioikeus.

Äiti alkoi puhua, millaiset lait pitäisi maassa olla, jos 

hän saisi päättää, unohtaen Nean alkuperäisen kysymyksen. Nea 

oli joskus kysynyt, miksei äiti ollut koskaan koettanut mennä 

mukaan politiikkaan, kun yhteiskunnalliset kysymykset kerran 

kiinnostivat häntä. Äiti oli vastannut, ettei hänenlaisellaan 

ollut mitään toivoa tulla valituksi, politiikka kun oli vain 

rikkaita, kauniita tai valmiiksi kuuluisia varten.

– Niissä sun piirretyissä väitetään, että kenestä tahansa 

voi tulla mitä vaan, jos vain tarpeeksi haluaa. Rotasta voi 
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tulla huippukokki Pariisissa, tai rakkaus on taikaa, joka 

sulattaa jäätyneen maan. Ei se ole niin.

Nean teki mieli mainita animaatioita olevan joka lähtöön, 

mutta hän tiesi ettei se olisi hyödyttänyt mitään. Hänen 

äidillään oli omat käsityksensä totuudesta, eikä niitä hevillä 

horjutettu.

– Vaikka ihan sama se on, mitä mä sulle puhun, et sä 

kuitenkaan kuuntele, Nean äiti sanoi. – Sä olet aina ollut 

tuollainen tyypillinen kiltti tyttö. Luet läksyt, saat hyvät 

numerot kokeista. Luulet, että sä menestyt, kun vaan olet 

tarpeeksi ahkera. Maailma ei toimi sillä tavalla. Repäisisit 

säkin joskus! Tekisit edes kerran sellaista, mitä ei odoteta.

– Niin kuin mitä? Nea kysyi.

– Älä multa sitä kysele! Tai keltään muultakaan.
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Ulkona pyrytti räntää. Milla hörppäsi vaahdotettua 

lattekahviaan. Nealla oli edessään kupillinen kuumaa vettä, 

johon hän otti repusta yhden omista teepusseistaan. He istuivat

koskenrannan kahvilassa; parin päivän päästä oli loppiainen ja 

Nean olisi siihen mennessä tehtävä päätöksensä. Oikeastaan hän 

oli sen jo tehnyt. Nyt hän etsi vahvistusta.

– Mä luulin, että sä jäisit yöksi sinne, Milla sanoi Nealle.

– Sähän sanoit jotain sen suuntaista.

– Enkä sanonut. 

– No sitten mä käsitin väärin, Milla sanoi. 

– Olisit sä voinut kertoa vaikka vaan tekstarilla, että sä 

päätit lähteä, Nea sanoi onkien teepussinsa pois kupista. – Ja 

että Annakin oli jo mennyt. Mä jäin sinne yksin.

– Miten sä pääsit kotiin?

– Yhden tuttavan kyydillä, Nea sanoi jättäen kertomatta, 

kuka hänet oli vienyt. Hän ei halunnut kertoa Markusta Millalle

tai Annalle.

– Sittenhän kaikki on hyvin, Milla sanoi ja haukkasi 

viineristään. – Mistä sä siis tarkkaan ottaen olet pahoittanut 

mielesi?

Nea oli hakemassa vastausta, kun Anna tuli pöytään, hiukset 

täydellisinä niin kuin aina, liikkuen kuin järven aalto.
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– Moi, sori että olen vähän myöhässä, Anna sanoi. – Mä jäin 

suustani kiinni joogaohjaajan kanssa. Se kysyi, voisinko mä 

joskus tulla sen sijaiseksi!

– Vau, onneksi olkoon! Milla sanoi ja keskustelu siirtyi 

Annaan ja tämän joogaharrastukseen. Annalla oli taipumus ottaa 

keskeinen rooli melkein missä seurassa tahansa. Nea oli 

huomannut ihmisten – varsinkin miesten – huomion kiinnittyvän 

luonnostaan Annaan, eikä hän itsekään ollut immuuni Annan 

säkenöivyydelle.

Anna oli alkanut kertoa uuden vuoden aattona tapaamastaan 

miehestä ja ihanasta yöstä, jonka oli viettänyt tämän kanssa.

– Se on jo 28 ja assarina yliopistossa, Anna kertoi. – Voi 

olla, että me aletaan seurusteleen vakituisesti. Niin Nea, 

sullako oli joku harmitus autokyydin takia? Eihän mulle tullut 

mieleenkään, ettet sä pääsisi millään muulla kyydillä kotiin.

Nea kertoi nolosta tilanteesta, joka oli syntynyt juhlien 

isännän luullessa häntä kuokkavieraaksi. Millaa ja Annaa 

nauratti.

– Oikeastiko? Anna sanoi. – Jesperikö heitti sut pihalle? Se

kyllä nauraa, kun mä kerron tästä.

– Mua ei naurattanut yhtään, Nea sanoi. – Yhtäkkiä mä vaan 

olin yksin ulkona yli 20 asteen pakkasessa enkä tiennyt, mitä 

tehdä.

– Onneksi sitten sait kumminkin kyydin, Milla totesi. – Kuka

sen kyydin muuten antoi?

– Ei sillä ole väliä. Mä vaan aloin silloin miettiä, että 

oletteko te oikeasti mun ystäviä ollenkaan, kun jätitte mut 

sillä tavalla.

Milla ja Anna vilkaisivat toisiaan, katsoivat sitten Neaa.

– Sanonko mä? Anna kysyi Millalta, joka nyökkäsi.

– Sanotko mitä?

– Oikeastaan hyvä, että sä otit tämän puheeksi, Nea – koska 

me ollaan Millan kanssa muutenkin mietitty tätä useinkin viime 
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aikoina, Anna sanoi. – Sä olet roikkunut meidän perässä nyt 

aika pitkään, ja me ollaan ihmetelty, minkä takia sä teet niin.

– Miten niin minkä takia? Nea kysyi sydän jyskyttäen. – Eikö

me olla kavereita?

– Joo, Anna ja mä ollaan oltu parhaat ystävät päikystä asti,

Milla jatkoi puolestaan. – Sitten sä iskeydyit meidän seuraan 

joskus kuutosen alussa ja olet siitä lähtien roikkunut meidän 

perässä niin kuin joku takiainen. Niin että olisi kiva, jos sä 

vihdoinkin lopettaisit sen ja etsisit omia kavereita.

– Sori jos me joudutaan sanomaan tämä näin suoraan, Anna 

sanoi. – Mutta meistä tuntui, että tämä on ainoa tapa saada sut

ymmärtämään.

Kun Nea astui ulos, maailma tuntui muuttaneen muotoaan. Hän 

katsoi taakseen; Anna ja Milla istuivat yhä ikkunapöydässä 

kirkkaasti valaistussa kahvilassa, jutellen ja syöden pullaa ja

kakkuja. Merkit olivat olleet kaiken aikaa selvät, mutta Nea ei

ollut halunnut nähdä niitä. Hän oli vain kuvitellut heidän 

olleen kolmikko. Todellisuudessa hän oli ollut kolmas pyörä 

Millan ja Annan hyvin rullaavassa kaksikossa. Tämä oli nolouden

huippu. 

Lukuloma alkaisi helmikuussa, mutta sitä ennen Nean olisi 

vielä kestettävä muutama viikko lukion tunneilla. Milla ja Anna

– varsinkin Milla – kertoisivat varmasti kaikille tutuille 

koulussa, kuinka olivat nolanneet Nean. ”Hanki itsellesi 

oikeita ystäviä!” Nea oli tyytyväinen poskilleen liimaantuvista

räntähiutaleista, joihin hänen kyyneleensä sekoittuivat. Eniten

hän itki omaa typeryyttään.

Nea oli tullut kuudennelle luokalle toisesta koulusta, jossa

häntä oli kiusattu. Milla ja Anna olivat kahvilassa kertoneet, 

että he uteliaisuuttaan ja ystävällisyyttään lähestyivät Neaa 

ja koettivat saada tämän viihtymään heidän luokallaan. Anna oli

myös kertonut saaneensa tämän tehtävän luokanvalvojalta 
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erikseen, koska kaikki tiesivät Annan olevan seurallinen ja 

pidetty. Palkinnoksi Anna oli saanut käytöksestä kympin 

todistukseensa ja hymytyttöpatsaan.

Nea pelastautui räntäsateesta rautatieasemalle, jonka penkille 

hän istuutui hetkeksi kuivattelemaan. Hän katseli asemalla 

seisoskelevia ja ohitse kulkevia ihmisiä talvisissa 

vaatteissaan. Pari hänen ikäistään nuorta miestä kantoi pitkiä 

suksipusseja, kävellen keinahtelevin askelin, huolta vailla. 

Keski-ikäinen mies tummassa takissa seisoi pahvisen kahvikupin 

kanssa sojen aikataulunäyttöjen lähettyvillä katsella tapittaen

verkkaan vaihtuvia tietoja. Kaikuva kuulutus kertoi Helsingin 

junan saapuvan aikataulusta poiketen 13 minuutin kuluttua. R-

kioskilla jono kassalle lyheni ja sitten taas kasvoi tasaisin 

väliajoin.

Nea meni katsomaan, löytyisikö kioskin lehti- ja 

kirjapuolelta yhtään uutta manga-sarjakuvaa. Suurimman osan 

sarjakuvistaan hän luki sovellukselta tai piraattiversioina 

netistä, mutta toisinaan painetut kirjatkin olivat mukavia. Ei 

hän tietenkään aikonut mitään ostaa, mutta jonkun uutuuden 

voisi saada varattua kirjastosta.

Sarjakuvahyllylle oli kuitenkin vaikea päästä. Lehdet ja 

kirjat oli hiljattain siirretty kioskin perimmäiseen nurkkaan, 

ja Nean tiellä seisoi muutama leveänlainen asiakas selaamassa 

aikakauslehtiä. Nea ei pitänyt tungoksessa olemisesta ja 

poistui kioskista.

Asemahallin ison kellon viisarit kääntyivät majesteettisen 

vakaasti osoittamaan tasan kello viittä juuri, kun Nea sattui 

katsahtamaan niihin. Hän huomasi surkean mielialansa haihtuneen

kuin kynnykseltä poispyyhitty lumi. Tilalle oli tullut tyyni 

päättäväisyys. Hän ei jäisi märehtimään huoliaan. Kuka olikaan 

ratkaissut Gordionin hankalan solmun vetäisemällä sen miekalla 

poikki? Kyllä, se oli ollut Aleksanteri Suuri. Nea muisti 
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lukeneensa siitä jostakin Aku Ankka -lehdestä tai -

sarjakuvakirjasta. Oli miten oli, hän tekisi samoin. Hän 

lähetti viestin ”Hakulle” – tai siis Markulle.

Nea: Milloin sä olet lähdössä?

Haku: Ajattelin ensi maanantaita viimeistään.

Nea: Voidaanko lähteä huomenna? 

Haku: Sä olet päättänyt, hieno homma! Lähdetään vaan! Onhan 

sulla passi, rinkka ja makuupussi?

Nea: On. Mitä muuta tarvitaan?
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– Kerro mulle lisää linnasta! Nea sanoi Markulle junassa. He 

olivat ottaneet kahden hengen osaston itselleen, jotta voisivat

olla rauhassa.

– En mäkään siitä paljon tiedä, Markku vastasi. – En ole 

koskaan käynyt siellä. Mun tuttava osti sen itselleen loma-

asunnoksi joitain vuosia sitten, ja se aikoo mennä sinne kai 

heinä-elokuussa perheensä kanssa.

Markku kertoi linnan olleen kylmillään puoli vuotta tai 

enemmänkin, ja hän oli lupautunut pientä korvausta vastaan 

laittamaan paikan asumiskelpoiseen kuntoon ja pitämään sitä 

lämmitettynä ja toimivana kesään saakka.

– Mutta minkä näköinen se paikka on? Kai sä olet kuvia 

nähnyt? Nea tiedusteli.

– Se on vanha, mutta ei mikään keskiaikainen, Markku kertoi.

– Paitsi ehkä kellari. Tai niin mun tuttu sanoi. Kai sitä voisi

sanoa vanhaksi kartanoksi enemmän kuin linnaksi. Se on 

rakennettu joskus 1700-luvulla ja sitten remontoitu 1900-luvun 

puolella, niin että siinä on sähköt ja vesijohdot. Uima-allasta

tuskin on luvassa.

– Selvä juttu, Nea sanoi. – Vähän mua häiritsee, ettet sä 

ole vieläkään kertonut, missä maassa se linna on.

– Pitäähän elämässä olla yllätyksiä, Markku sanoi. – Ja 

kyllähän sä sen näet parin päivän päästä itse.
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He olivat lähteneet kaupungista kello seitsemän junalla 

ollakseen Helsingissä tarpeeksi ajoissa, jotta ehtisivät 

puoleenpäivän tienoilla Tallinnaan. Markku oli ostanut 

junaliput etukäteen netistä; hän oli luvannut Nealle maksavansa

kaikki heidän matkansa. Nea oli siitä toisaalta iloinen, mutta 

jossain määrin huolissaan, koska ei tiennyt milloin voisi 

maksaa Markulle takaisin.

– Älä sä mieti mitään takaisin maksamista, Markku sanoi 

Nealle heidän kävellessään rinkkoineen Helsingin 

rautatieasemalta kohti Eteläsatamaa. – Mä olen se meistä, jolla

on vakituinen työpaikka, kyllä mulla on tähän varaa. Sä autat 

mua linnan kanssa ja olet seurana, ettei musta tule mitään 

Hohdon Jack Torrancea.

– Mähän olen meistä se, joka kirjoittaa tarinoita, Nea 

muistutti ja sanoi matalalla, nenävoittoisella äänellä: – All 

work and no play makes Nea a nasty girl!

Markku tajusi vitsin ja hekotti. Helsingissä vihmoi vettä, 

mutta mereltä puhaltava tuuli sai Nean palelemaan enemmän kuin 

räntäsateessa käveleminen Tampereella edellisenä päivänä. 

Kaikeksi onneksi hänellä oli mukanaan sateenvarjo, jonka pystyi

taittamaan tosi pieneksi. Puuskittaisessa tuulessa varjosta ei 

tosin tuntunut juuri olevan hyötyä.

– Miten sulla on varaa jättää sun työt niin pitkäksi aikaa? 

Nea kysyi. – Vai aiotko sä tehdä hommia etänä?

– En yhtään tiedä minkälainen nettiyhteys linnalla on. 

Todennäköisesti aika huono, Markku vastasi. – Mä ilmoitin 

töihin hyvissä ajoin, että pidän sapattivapaata. Tämä on mun 

juttu – otan kymmenen vuoden välein vapaajakson ja matkustan 

pitkin poikin, teen mitä huvittaa. Se tekee tosi hyvää. Ja kun 

mä palaan takaisin, mulla on ihan eri tavalla energiaa ja uusia

ideoita.

– Tuo kuulostaa tosi hyvältä, Nea sanoi.
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– Mun mielestä kaikkien ihmisten pitäisi kokeilla samaa, 

Markku sanoi. – Ja totta kai mä tiedän, ettei se ole läheskään 

kaikille mahdollista. Mutta en mä ajattele itseäni niin kovin 

etuoikeutettuna, tiedätkö. Mä säästän ihan tietoisesti monta 

vuotta, jotta pääsen ottamaan sapattivapaan. En käy missään 

pikku lomareissuilla, niin kuin monet muut. Toiset sijoittaa 

asuntoihin ja osakkeisiin, mä sijoitan itseeni.

– Ja se sun tuttuhan lupasi maksaa sulle – siis linnan 

ylläpidosta? Nea kysyi.

– Se on pelkkää taskurahaa, Markku sanoi ja aukaisi 

laivaterminaalin oven Nealle. – Toivottavasti me päästään 

suoraan laivaan. Mä inhoan odottelua terminaaleissa!

– Sama! Nea totesi.

Laiva oli vain puoliksi täynnä. Nea ja Markku pääsivät istumaan

paikoille, joilta oli hyvä näköala merelle. Matka kestäisi 

parin tunnin verran, ja Nea, jota hiukoi hieman, ehdotti että 

he kävisivät syömässä lounasta. Mutta Markku sanoi ruoan olevan

huomattavasti sekä halvempaa että ravitsevampaa Tallinnan 

linja-autoasemalla, joten Nea tyytyi syömään yhden evääksi 

ottamansa kaurapatukan. Yleensä hän koetti välttää muoviin 

yksittäispakattuja ruokia, mutta matkalla ollessa ne 

kieltämättä olivat käteviä. 

Karpalolla maustetun patukan mutustelu toi Nean mieleen 

lapsuudenmuistoja huvipuisto- ja eläintarhakäynneistä. Isomummu

oli ollut elossa silloin. Oli kuin Nean äiti olisi ollut siihen

aikaan eri ihminen, melkein ainakin.

Nea otti kännykän taskustaan; pylväitä oli enää yksi, ja 

sekin vaikutti epävakaalta. Kauempana merellä yhteydet 

katkeaisivat kokonaan siihen saakka, kunnes päästäisiin Viron 

puolelle. Hän alkoi naputella tekstiviestiä.

– Kenelle sä tekstaat? Markku kysyi.
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– Mun äidille. Mä en kertonut sille, minne olin lähdössä. 

Tai no, en edes sanonut, että olisin menossa johonkin.

– Muistathan, mitä puhuttiin?

– Joo, totta kai.

He olivat sopineet, ettei Nea mainitsisi lähteneensä Markun 

kanssa. Nea ymmärsi hyvin, että hänen suhteensa mieheen 

voitaisiin helposti tulkita väärin.

Moi, 

mä päätin tehdä pienen irtioton. Lähdin reissuun 

muutamaksi viikoksi. Käyn ehkä Prahassa ja Wienissä. Tulen

takaisin kirjoituksiin mennessä! 

Nea

PS jätin hedelmäkulhon alle 100 e.

Nea toivoi sadan euron jossain määrin lievittävän hänen 

äitinsä harmitusta, ettei Nea ollut enää kätevästi saatavilla 

käymään kaupassa tai Alkossa, siivoamaan tai laittamaan 

pyykkejä, tiskejä tai ruokaa. Neasta oli ihan reilua, että he 

jakoivat äidin kanssa kotityöt, mutta viimeisten parin vuoden 

aikana kaikki työt olivat vähitellen valuneet hänen 

vastuulleen. 

Äiti väitti olevansa masentunut, mutta Nea epäili sen olevan

pelkkä tekosyy. Masennuslääkkeitä äiti ei käyttänyt, eikä ollut

myöskään käynyt lääkärillä, sillä hänen teoriansa mukaan 

masennuslääkkeistä ei ollut mitään pysyvää apua, jos henkilön 

oman elämän perustilanteeseen ei tullut muutosta. No, nytpä Nea

oli antanut äidilleen sysäyksen uuteen elämäntilanteeseen. Enää

tämä ei olisi teinitytön yksinhuoltaja.

Eikä Nea itse olisi enää riippuvainen äidistään. Sekin oli 

tärkeää.

Nean puhelimeen pingahti pian vastausviesti.

MITÄ V*TTUA SÄ TARKOITAT?

MIKSET SÄ SANONUT MITÄÄN MULLE???!!

Ennen kuin Nea ehti vastata, saapui toinen viesti:
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EI TARVI TULLA TAKAISIN SITTEN

Sitten laiva siirtyi kentättömälle merialueelle.

Nea näytti äitinsä viestit Markulle, joka hymähti ja rypisti

otsaansa.

– Siis kyllähän sä kerroit, että sulla on vähän jännittynyt 

suhde äitisi kanssa, mutta onhan tuo aika hurjaa tekstiä. 

Varsinkin tuo viimeinen viesti.

– Kyllä se kohta leppyy, Nea sanoi. – Onhan sillä oikeuskin 

suuttua, kun mä tein tällaisen tempun. Mutta on se itsekin 

nuorena lähtenyt yhtäkkiä johonkin konsertti- tai 

mökkireissuille kavereiden kanssa viikonlopuksi. Niin se on 

kertonut. Mummu oli sen tempauksista kuulemma tosi vihainen. Mä

lähetän sille pari tekstaria matkan varrelta, kyllä se 

ymmärtää.

– Sä tunnet äitis parhaiten, Markku sanoi, otti oman 

puhelimensa ja sammutti sen. – Muista, että meidän kannattaa 

pitää puhelimia pois päältä suuren osan matkasta, jotta niiden 

virta ei kulu turhaan.

Nealla oli kyllä rinkassaan yksi täyteen ladattu 

varavirtalähde, mutta Markku oli kieltämättä oikeassa; 

puhelimen akkua kannatti säästää.

– Okei, kerro minne me jatketaan bussilla Tallinnasta, Nea 

sanoi koettaen karkottaa mielestään äitinsä viimeisen viestin 

sanat. Ei tarvi tulla takaisin. Nealle tuli mieleen, oliko se 

ollut hänen todellinen tavoitteensa tälle matkalle lähtiessä. 

Ehkei hän halunnut tai aikonut palata, ainakaan kotiin äidin 

luo. 

Äidin mukaan Nealla ei ollut vaihtoehtoja elämässään, vaikka

hän kuinka pyristelisi ja pyrkisi tekemään parhaansa. Heidät 

oli vangittu näkymättömään katiskaan, jossa he uiskentelisivat 

edes takaisin elämänsä loppuun saakka. Nea halusi näyttää, 

ettei se ollut totta. Ei ainakaan hänelle. Markku oli elävä 

esimerkki siitä, että oli muitakin vaihtoehtoja.
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– Kiitos kun pyysit mut mukaan tähän reissuun, Nea sanoi 

Markulle. – Musta sä olet tosi rohkea, kun uskallat ottaa 

sapattivapaan ja teet välillä jotain ihan muuta elämässä.

– Kiitos sulle, että uskalsit lähteä, Markku vastasi 

hymyillen. – Mutta lupaathan, ettet sä tee musta mitään 

isänvastiketta, tarkoitan sun mielessä?

Nea hymähti.

– Kuule, mulla ei ole koskaan ollut tarvetta isähahmoille. 

Freudilaiset tai mitkä lie vanhat teoriat siitä, että jokainen 

kaipaa jotain perusperhettä on aika vanhentuneita, Nea sanoi. –

Totta kai perhe on tärkeä, mutta sen kokoonpano voi olla 

minkälainen tahansa.

– Tuossa mä en kyllä ole samaa mieltä, Markku sanoi, ja he 

väittelivät perheistä ja perhemalleista siihen saakka, kunnes 

laiva saapui Tallinnan Reisisadamaan.
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Toiseksi viimeiseltä paikkakunnalta he ostivat polkupyörät. 

Bussilla olisi päässyt pitemmällekin, mutta Markun mielestä 

pyörät oli parempi ostaa hieman isommasta kaupungista eikä 

linnaa lähinnä sijaitsevasta pikkukylästä. Ja koska Markku oli 

se, joka pyöristä maksoi, ei Nealla ollut vastaansanomista. Jos

linna sijaitsi kymmenen kilometrin päässä lähimmästä kylästä, 

heillä oli hyvä olla polkupyörät kulkemista varten – siitä Nea 

oli yhtä mieltä.

Tallinnasta he olivat matkustaneet bussikyydillä halki 

Baltian Varsovaan saakka, missä he olivat vaihtaneet juniin ja 

ajaneet Wieniin. Nea oli ihastunut baltialaisiin pitkänmatkan 

linja-autoihin, joiden penkit olivat supermukavia ja joiden 

selkänojiin upotetuista ruuduista saattoi katsella elokuvia tai

pelata tietokonepelejä. Harmillista oli vain, ettei Markku 

ollut onnistunut saamaan heille vierekkäisiä paikkoja.

Wienissä heille oli tullut riidanpoikanen. Heillä oli ollut 

kolme tuntia aikaa ennen junan lähtöä ja Markku oli halunnut 

käyttää koko sen ajan rautatieaseman penkillä nuokkuen, hän kun

ei ollut juuri saanut nukuttua yöbussissa. Nea puolestaan oli 

nukkunut hyvin ja halusi kierrellä kaupunkia katsomassa. 

Erityisesti häntä kiinnosti nähdä Praterin huvipuiston kuuluisa

maailmanpyörä raitiovaunun kokoisine gondoleineen, tai 

mahdollisesti poiketa vilkaisemassa Willendorfin Venusta, yhtä 

maailman vanhimmista veistoksista.
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Mutta Markku ei halunnut lähteä rautatieasemalta yhtään 

minnekään.

– Mä menen sitten yksin, Nea sanoi.

– Siitä vain. Tiedätkö edes, miten Praterille pääsee? Markku

kysyi äreään äänensävyyn. – Sinne on mentävä ratikalla. Mitä 

jos jotain sattuu matkalla sinne tai takaisin, etkä ehdikään 

ajoissa junaan?

Se oli kieltämättä mahdollista. Siinä tapauksessa Nea menisi

ainakin Luonnontieteelliseen museoon katsomaan Willendorfin 

Venusta. Mutta senkin ajatuksen Markku tyrmäsi näyttäen hänelle

kännykästään, kuinka kaukana museo oli.

– Eihän sinne ole kuin kolme kilometriä tai vähän päälle, 

Nea sanoi. – Onko vaan niin, ettet sä halua mun lähtevän yksin 

kaupungille?

– Mä olen huolissani, kun sulla ei ole paljon kokemusta 

vieraista maista tai isoista kaupungeista, Markku sanoi. 

– Miten mä voisin saada kokemusta, jollen mene minnekään? 

Nea tiedusteli. Markku huokaisi.

– Sä olet yksin ja näytät vähän eksoottiselta, tyypilliseltä

turistilta. Juuri sopiva kohde varkaille. Mutta sä olet 

aikuinen ihminen ja teet mitä haluat. En mä sua voi estää. Jos 

haluat vähän seikkailla, niin seikkaile vaan! Me ollaan istuttu

busseissa vaikka kuinka kauan, kyllä mä ymmärrän, jos sä haluat

päästä ulos ja liikkua. Mä katson kyllä sun rinkan perään 

täällä sillä välin.

Nea ei sanonut siihen mitään. Hän mietti. Museoon mennäkseen

hänen olisi pidettävä kännykkää päällä, jotta voisi käyttää 

karttasovellusta. Se puolestaan kuluttaisi laitteen akkua. Mitä

jos hän todella kohtaisi hankaluuksia? Äkisti hän tunsi olonsa 

epävarmaksi.

– Okei, mä menen nyt ainakin vähäksi aikaa ulos 

käppäilemään, Nea sanoi. – Soitan sulle tai laitan viestin, jos

päätän lähteä sinne museolle.
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Kun Nea astui ulos rautatieasemalta, hän tuntui olevan 

ainoa, jolla ei ollut kiire mihinkään. Eikä ihme, sillä 

rakennukset aseman ympärillä olivat lasi- tai betonipintaisia, 

eivätkä kadut kutsuneet kuljeskeluun, vaan nopeaan 

läpikulkemiseen. Hän oli kuvitellut Wienin leppoisaksi soiton 

ja laulun kaupungiksi, mahdollisesti koska sellaisena se aina 

näytettiin uudenvuoden päivän konserteissa Wienin 

musiikkitalolta. Ehkä turistikuvitelmien kaupunkikin oli täällä

jossakin, mutta mistä hän sen löytäisi?

Nea palasi Markun luo aseman penkille kymmenen minuutin 

kuluttua.

– Siellä kävi aika inha tuuli, Nea sanoi syyksi.

– Selvä. Mennäänkö syömään lounasta johonkin 

asemaravintoloista? Markku ehdotti.

– Joo. Kunhan sieltä saa sacherkakkua!

He päätyivät lopulta ostamaan Sachertortunpalaset 

paikallisesta McDonald’s-ravintolasta, ja Nean oli yllättynyt 

niiden hyvästä mausta.

Heidän lähtiessään junalla Wienistä Nea tuli ohimennen 

ajatelleeksi, mitä hän tekisi, jos hänen ja Markun välille 

tulisi vakavampaa erimielisyyttä. Kotona Nea riiteli äitinsä 

kanssa jatkuvasti milloin mistäkin, mutta koti oli koti. Täällä

vieraassa maassa Nea olisi täysin omillaan. Hän oli nostanut 

kaikki rahansa käteisenä pankkiautomaatista ja laskenut niiden 

riittävän juuri ja juuri paluumatkaan. Siinä tapauksessa hänen 

olisi heitettävä periaatteensa roskikseen ja ostettava 

lentomatka; junat ja linja-autot tulivat kalliiksi verrattuna 

tarjouksessa oleviin halpalentoihin. Oliko Suomella EU-maissa 

suurlähetystöjä, joista voisi pyytää apua? Hänellä ei ollut 

aavistustakaan.

Entä kuinka hyvin hän todella tunsi Markun? He viihtyivät 

keskenään ja löysivät helposti puheenaiheita, mutta Markku oli 

kertonut hyvin vähän itsestään ja elämästään. Toisaalta Neakaan

38 (229)



Linna

ei ollut puhunut oman elämänsä ongelmista. Oli helpompi 

uppoutua tarinoiden mereen kuin pähkäillä itseään. Nea oli 

arvellut Markun olevan samanlainen, eikä senkään vuoksi ollut 

udellut, oliko tällä esimerkiksi vaimoa tai lapsia.

Kahdesta neljään viikkoa Nea oli päättänyt viettää linnassa 

Markun kanssa, riippuen siitä, kuinka hyvin he tulisivat 

keskenään toimeen. Näin he olivat keskenään sopineet ennen 

matkalle lähtöä, ja Markku oli luvannut ostaa Nealle paluuliput

heti, kun tämä halusi. Ja tähän mennessä Markku oli pitänyt 

kaikki Nealle antamansa lupaukset. Ehkei Nealla ollut mitään 

aihetta huoleen.

Mutta kun he lähtivät polkemaan pyörillään kohti lopullista 

määränpäätä, Nea mietti, olisiko hänen sittenkin ollut parempi 

jäädä kotiin. Tie pikkukylään oli epämiellyttävä, sillä 

pientare oli kurainen ja autot ajoivat kovaa vauhtia ohi aivan 

vierestä. Lisäksi teiden varsilla juoksi irrallaan olevia 

koiria, jotka toisinaan pyrkivät puremaan pyöräilijöiden 

nilkkoja ja pohkeita. Nea ei ollut odottanut, että he tulisivat

juuri tähän Itä-Euroopan maahan. Hän ei tiennyt Bulgariasta 

ennestään juuri mitään, mutta kaipa hän oppisi.

– Etkö sä sanonut, että se linna on meren rannalla? Nea 

kysyi heidän polkiessaan hetken aikaa vieretysten, kun liikenne

harveni. He olivat polkeneet pari tuntia, Nean laskujen mukaan 

kolmisenkymmentä kilometriä tai vähän päälle. Hän olisi 

mieluusti ajanut kovempaakin vauhtia, mutta Markku oli häntä 

hitaampi. Mies sanoi tottuneensa liiaksi ajamaan sähkön 

avustamana.

– Ai meren rannalla? En muista, että mä olisin koskaan ihan 

niin väittänyt, Markku sanoi. – Tästä on muutama kymmenen 

kilometriä Mustallemerelle. Katso, tuolla on se kylä!

He pysähtyivät kyltin eteen, johon paikkakunnan nimi oli 

kirjoitettu kyrillisillä kirjaimilla. Nea sai selvää, että 
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nimessä oli useita A-kirjaimia ja välissä hänelle tuntemattomia

konsonantteja.

– Pystytkö sä lukemaan noita kirjaimia? Nea kysyi Markun 

lausuttua kylän nimen hänelle.

– Kaikkihan nyt osaa tuon verran kyrillisiä kirjaimia, 

Markku sanoi hajamielisesti.

– Osaatko sä venäjää? Nea kysyi.

– Olisin halunnut kyllä oppia, mutta kun mä olin 

yläasteella, meidän kouluun ei koskaan muodostettu venäjän 

ryhmää, Markku selitti. – Oli yksi oppilas liian vähän. Mutta 

kun mä kävin isän kanssa Leningradissa, mä opettelin kyrilliset

kirjaimet, jotta pystyin lukemaan katukylttejä ja sellaista. 

Leningradilla mä tietysti tarkoitan Pietaria.

– Kyllä mä nyt tuon verran historiaa tunnen, Nea sanoi. 

Silloin kun hän puhui Markun kanssa animaatiosarjoista ja -

elokuvista tai kirjoista, oli helppo unohtaa miehen olevan 

todella niin vanha, että tämä oli vieraillut Neuvostoliitossa 

ennen kuin siitä tuli Venäjä.

Laaksossa sijaitseva kylä levittyi heidän edessään näyttäen 

Nean mielestä oikeastaan aika viehättävältä kaksikerroksisine 

tiilikattoisine taloineen ja pienine kujineen. Keskellä kylää 

näkyi olevan tori, jota reunusti valkoiseksi rapattu kirkko, 

kaupungintalo, jonkinlainen seuraintalo ja ruokakauppa. Harmaat

pilvenlongat risteilivät laakson yllä kuin osaamatta päättää, 

aloittaisivatko rankkasateen vai ei. Toinen puoli laaksosta 

rajautui metsän peittämiin kukkuloihin, joita Suomessa olisi 

nimitetty vuoriksi.

– Mun tuttu kertoi, että linnaan pääsee kahta reittiä, 

Markku selitti. – Me voidaan joko ajaa kylän päätietä pitkin, 

tai ottaa vanha suorempi tie länsipuolelta ja ohittaa kylä.

– Kai me mennään pääkatua? Nea ehdotti. Hän oli utelias 

näkemään paikallista elämänmenoa ja toivoi myös, että he 
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pistäytyisivät jossakin kahvilassa jossa oli mahdollisesti 

sisävessa.

– Oletko varma? Muista, että pienissä kylissä ollaan aina 

epäluuloisia kaikkia vieraita kohtaan, Markku sanoi. – Se on 

totta joka puolella maailmaa. Mä en ihan hirveästi välittäisi 

saada uteliaiden ihmisten laumaa meidän perään.

– Mutta onhan meidän käytävä siellä ruokaa ja muuta 

ostamassa, Nea sanoi. – Viimeistään huomenna tai ylihuomenna.

Markulla oli rinkassaan retkikeitin ja heillä kummallakin 

oli kuivattuja ruoka-annoksia sekä wc-paperia mukanaan, mutta 

pitkälle he eivät niillä pötkisi.

– Mun mielestä olisi parempi kotiutua ensin linnaan, Markku 

sanoi. – Täytyy sanoa, että mä haluaisin nähdä sen paikan ja 

päästä sinne ennen kuin tulee pimeää. Mutta ei sillä väliä. Jos

sä haluat mennä kylän kautta, niin tehdään sillä tavalla.

Kello oli sillä hetkellä suunnilleen neljä iltapäivällä, ja 

vaikka aurinko laski täällä myöhemmin kuin kotona pohjoisessa, 

parin tunnin kuluttua olisi viimeistään säkkipimeää.

– Onhan linnassa sähköt? Nea kysäisi. Ajatus pilkkopimeästä 

vanhasta rakennuksesta ei juuri miellyttänyt häntä. Hän kaipasi

kipeästi päästä kunnon pesulle ja vaihtamaan vaatteensa yli 

kahden päivän mittaisen bussi- ja junamatkustamisen sekä tämän 

päivän pyöräilyn jälkeen.

– Toivotaan parasta, että sähköt ja vedet toimivat, Markku 

sanoi.

He päätyivät valitsemaan kylän vierestä kulkevan reitin. Neasta

tuntui, ettei heidän varovaisuudellaan ollut kuitenkaan mitään 

väliä, sillä heidän päästessään kylän kohdalle kaikki 

paikkakunnan koirat innostuivat yhtymään suureen 

haukkumiskuoroon, joka ei hellittänyt, ennen kuin he olivat 

päässeet muutaman sadan metrin päähän kylästä, rautasillalle, 

joka ylitti pienen joen.
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Sillasta vähän matkan päässä seisoskeli sinihaalarinen mies 

tienvarressa tupakoiden ja nojaten vanhahkoon valkoiseen 

pakettiautoon. Nea havaitsi auton alaosien olevan melkoisessa 

ruosteessa, ja sen kyljissä oli lommoja. Markku heilautti 

kättään ja tervehti miestä englanniksi heidän ajaessaan tämän 

ohi, ja Nea teki samoin. Mies nyökkäsi heille ja mahdollisesti 

mumisi jotain vastaukseksi, mutta Nea ei saanut selvää mitä hän

sanoi.

– Pikkupaikkakunnilla kaikki tuntevat tai ainakin tietävät 

toisensa, Markku sanoi heidän jatkaessaan matkaa. – Siksi 

kaikkia kannattaa tervehtiä.

Nea pelkäsi hetken, että haalarimies lähtisi heidän peräänsä

pakettiautollaan, mutta niin ei käynyt.

– Huomasitko, mitä ääniä täällä ei kuulu? Nea kysyi Markulta

hetken päästä. – Autoja.

Markku myönsi sen olevan totta. Nea oli tottunut Tampereella

eläessään siihen, että jostakin kuului aina autojen huminaa, 

heikkona tai vahvempana. Täällä oli siihen verrattuna 

hiljaista.

Matkaa kylästä kartanolinnalle oli kymmenisen kilometriä 

kuoppaista hiekkatietä pitkin, lähinnä loivaa ylämäkeä. Pari 

kertaa Nea kuuli pensaikoista kahinaa, ja sitten hän onnistui 

näkemään villisikaemakon poikasineen syöksyvän puiden välistä.

– Villisikoja! hän huudahti Markulle.

– Niitä täällä riittää, Markku sanoi huohottaen. Polkeminen 

oli selvästi alkanut rasittaa häntä. – Luin jostain… puuhh… 

että villisiat täällä kantavat… huuhh… hepatiitti E -virusta ja

afrikkalaista… puhh… sikaruttoa. Ei ihan yhtä kivaa kuin 

Asterixissa… huhh… vai mitä?

– Tarttuuko sikarutto ja hepatiitti ihmisiin? Nea tahtoi 

tietää.
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– Sikarutto tarttuu vain toisiin sikoihin, Markku vastasi. –

Hepatiitti E kyllä… puuhh… tarttuu eläimistä ihmisiin, mutta 

useimmille se on… huhh… ihan vaaraton. Vain… raskaana oleville 

naisille siitä voi olla vaaraa.

– Onpa hyvä että mä olen aseksuaali, Nea totesi. – Ei mitään

vaaraa tulla raskaaksi.

Markku ei vastannut siihen mitään, ja Nea arveli hänen 

olevan liian väsynyt polkemisesta keskustellakseen enempää. Nea

keskittyi katselemaan metsää heidän ympärillään. Se näytti 

toisenlaiselta kuin Suomessa, mutta ei Nean mielestä mitenkään 

epämiellyttävältä tai pelottavalta. Ennemmin hän tunsi 

uteliaisuutta sitä kohtaan. Puut olivat matalia, talvenpaljaita

lehtipuita, joista osa oli ikivihreän muratin peitossa. Isoja, 

vanhoja puita ei ollut, mutta pensaikkoa sitäkin enemmän. Nea 

mietti, että seutu oli ehkä avohakattu täysin paljaaksi 

joitakin vuosikymmeniä sitten.

He ohittivat ehkä neliökilometrin levyisen alueen, jossa 

mikään ei kasvanut, sillä paikkaa oli käytetty epävirallisena 

kaatopaikkana. Muutenkin Nea oli havainnut tienvarsilla lojuvan

keskimäärin enemmän roskia ja kokonaisia roskapusseja kuin 

Suomessa. Toinen maa, toiset tavat, hän ajatteli miettien 

ohimennen, miten linnan jätehuolto mahtoi olla järjestetty. Tai

miten heidän se pitäisi järjestää – hehän siitä olisivat 

vastuussa.

Nea ei olisi edes huomannut linnalle johtavaa sivutietä tai 

tienviittaa sinne, jollei Markku olisi varoittanut siitä. 

Paikkaa ei todellakaan ollut helppo löytää.

Tie linnalle oli ehkä kivetty 80 tai sata vuotta takaperin, 

ja sen vuoksi kasvillisuus ei ollut kokonaan vallannut sitä. 

Alkoi jo hämärtää, kun he vihdoin pääsivät perille. Markku oli 

polkemisesta aivan poikki ja Neankin pohkeita oli alkanut vähän
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pakottaa ylämäkeen ajamisesta. Linna oli villiintyneen puiston 

ympäröimä, ja kuten Markku oli sanonut, ennemminkin kartano.

Mitä lähemmäs he pääsivät, sitä enemmän Neasta alkoi näyttää

siltä, ettei kaikki ollut ihan kohdallaan.

Päärakennus oli päällystetty vaaleanpunaisella rappauksella,

joka oli sieltä täältä halkeillut. Kivistä etukuistia 

reunustivat valkoiset pylväät, joiden varassa seisoi toisen 

kerroksen parveke. Julkisivun ylimmässä kohdassa oli mustunut 

keraaminen kyltti, jossa Nea erotti sanan ”SALVE”. Se vaikutti 

latinalta, mutta hän ei tiennyt, mitä se tarkoitti. Salvaa? 

Terveyttä? Ehkä se oli tervehdys.

– Ei hassumpi, vai mitä? Markku sanoi. Nea oli toista 

mieltä. 

– Sehän on… melkein raunio.

Nea katsoi kulunutta rappausta, jonka alta tiilet erottuivat

selvästi, mustuneita läikkiä siellä täällä alapinnoilla, 

parvekkeella ja katolla kasvavia pieniä puita ja pensaita.

– Miten me voidaan asua täällä? Nea kysyi. Hän ei ollut 

varma, tahtoisiko yöpyä tuossa rakennuksessa edes tätä yhtä 

yötä, saati viipyä siellä kahta viikkoa.

Mutta Markku oli jättänyt pyöränsä nojalleen matalaa muuria 

vasten ja kykki nyt ruohottuneella paraatipihalla nostellen ja 

kokeillen kiveyksen kiviä.

– Mitä sä teet?

– Mä etsin avainta, Markku vastasi. – Tule auttamaan – sen 

pitäisi olla jonkun irtokiven alla, mutta mä en tiedä mikä 

niistä se on.

– Etkö sä voi vaan soittaa sun kaverille ja kysyä? Nea 

kysyi.

– En, koska me ei voida käyttää kännyköitä. Mobiiliverkot ei

toimi täällä.

– Mitä?
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Nea oli itse ollut aikeissa lähettää viestin äidilleen 

tiedoksi, että oli saapunut perille, kertomatta kuitenkaan 

minne hän tarkalleen oli lähtenyt. Matkan aikana Nea oli aina 

välillä pitänyt puhelintaan päällä tunnin tai pari, mutta hän 

ei ollut saanut yhtäkään viestiä tai puhelua. Mutta tuntui 

melkein kivikautiselta olla kokonaan mobiiliverkkojen 

ulottumattomissa.

Nea meni Markun avuksi kääntelemään kiviä, mutta hämärä 

vaihtui hyvin pian pimeydeksi ilman, että he olivat onnistuneet

löytämään avaimia. Pilvet pyyhkiytyivät taivaalta paljastaen 

melko kirkkaan, pullistumaan päin olevan puolikuun, joka antoi 

hieman valoa, mutta ei muuten juuri lohduttanut. Lämpöä oli 

ulkona korkeintaan seitsemän astetta.

– Mitä me nyt tehdään? Nea kysyi äreänä.

Nyt kun pyörällä ajamisen lämpö oli haihtunut hänestä, Nea 

huomasi palelevansa. Eivätkä he olleet löytäneet avainta.

– Meidän täytyy päästä johonkin katon alle nukkumaan, Nea 

sanoi Markulle mutustellessaan yhtä viimeisistä 

kaurapatukoistaan, tällä kertaa suklaanmakuista. Markku myönsi 

hänen olevan oikeassa ja ehdotti, että he kiertäisivät linnan. 

Ehkä joku takaovi olisi auki ja he pääsisivät sitä kautta 

sisälle.

Sisäpihan puolelta he löysivät useita sivurakennuksia, 

lähinnä varastoja, joista osa oli täysin raunioituneita. Kaikki

linnan ovet olivat tiukasti lukossa, ja maantason ikkunat oli 

laudoitettu kiinni. Kivinen maakellarikin oli suljettu 

munalukolla. Mutta vanhan halkovaraston ovi aukesi, kun Nea 

työnsi sitä. (Markku oli tiennyt kertoa, että ovet tässä maassa

aukesivat sisään- eikä ulospäin.)

Markku valaisi karkeista tiilistä muuratun halkovaraston 

sisäpuolta kännykkänsä taskulamppusovelluksella.

– Kyllä me voidaan yöpyä täällä.
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– Miten muka? Nea kysyi. Häntä väsytti eikä hän olisi nyt 

jaksanut vitsejä. Mutta Markku oli tosissaan.

– Tuossa halkopinojen välissä on juuri sopivasti tilaa 

kahdelle. Lattia on vähän pölyinen, mutta lakaistaan sitä vähän

tuolla vanhalla luudalla. Sitten me voidaan levittää meidän 

makuualustat ja makuupussit siihen. Jos me maataan vierekkäin, 

kumpikin saa lämpöä toisesta.

– Okei, tehdään niin, Nea myöntyi. – Mutta ei meidän kannata

lakaista lattiaa. Se vaan nostattaa kaikki hiirenpipanapölyt 

ilmaan, ja niiden hengittämisestä voi saada jänisruton.

– Uh, oliko pakko muistuttaa tuostakin, Markku sanoi. – 

Mutta sä olet oikeassa.

– Meillä on aika paljon muovipusseja mukana. Levitetään ne 

makuualustojen alle, Nea ehdotti. Heillä oli myös iso muovinen 

suojakangas, mutta sitä Nea ei olisi kovin mielellään liannut.

– Nyt mua harmittaa, etten ottanut telttaa mukaan, Markku 

sanoi, kun he makasivat makuupusseissaan vieretysten 

säkkipimeässä vajassa. – Mutta toisaalta on kiva olla tällä 

tavalla sun lähellä. Annatko yhden hyvänyön pusun?

– Taidan jättää sen väliin, Nea sanoi.

– Miksi?

– Koska mä olen sulle vihainen. Mutta en nyt jaksa riidellä.

Puhutaan aamulla.

– Me päästään kyllä linnaan sisälle huomenna, Markku sanoi. 

– Mä lupaan.

– Sun lupaukset on olleet vähän mitä sattuu, Nea sanoi. – Ei

puhuta enempää. Anna mun nukkua.
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Aamun sarastaessa Nea heräsi palelevana. Hän oli maannut 

hereillä vaikka kuinka kauan, kunnes oli jo varma, ettei 

nukahtaisi ollenkaan. Mielessään hän oli pyöritellyt 

itsesyytöksiä, miksi oli ollut niin typerä, että oli tullut 

lähteneeksi tälle tyhmälle reissulle miehen kanssa, jota ei 

juuri yhtään tuntenut. Hän oli miettinyt valittuja sanoja 

Markulle. 

Yöllä Nea oli päättänyt, että heti, kun tulisi vähänkin 

valoisaa, hän lähtisi. Hyppäisi pyörän selkään, ajaisi kylään, 

ja saatuaan lämmintä juotavaa (ja mahdollisesti kuuman suihkun)

hän painuisi takaisin kaupunkiin, josta he olivat ostaneet 

polkupyörät – ja sitten? Hänen olisi otettava selvää 

bussiaikatauluista ja ostettava jostakin lippu. Tai pyydettävä 

autokyyti; liftaukseksihan sitä sanottiin? 

Ei, liftaaminen olisi liian vaarallista yksin olevalle 

tytölle. Se ei kävisi. Ei. Parempi oli vaatia Markkua viemään 

hänet takaisin, tai ainakin tarpeeksi pitkälle, että hän voisi 

palata Suomeen omin neuvoin. Mutta jos mies ei suostuisi? 

Pakkohan hänen oli. Eiväthän he voineet jäädä tänne.

Nea tajusi kumminkin nukahtaneensa lopulta. Hän muisti jopa 

nähneensä unta: Hän oli osallistunut jonkinlaisiin juhliin 

lukion kurssikavereiden kanssa pienellä järvenrantamökillä, 

jonka alin kerros oli kokonaan veden vallassa. Muutaman 

minuutin välein vedestä kohosi erilaisia asioita, kuten pieni 
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leikkimökki tai puisia tikapuita ja telineitä joilla saattoi 

kiipeillä. Nea muisti hämärästi Millan yllyttäneen häntä 

hyppäämään veteen ja kokeilemaan, mitä sieltä seuraavaksi 

nousisi. Milla oli ainakin ollut unessa oma itsensä. Anna 

puolestaan oli istunut saunan rappusilla uimapuvussa yhtä 

eleganttina kuin aina ennenkin, pieni ironinen hymynkare 

huulillaan. Hän, Nea, tekisi taas kerran kaikki tyhmät jutut 

sillä välin, kun Milla ja Anna katselivat, kuinka pitkälle hän 

tohtisi tällä kertaa mennä.

Ja nyt Nea oli täällä, Bulgarian perukoilla lähes yksin, 

vailla mobiiliverkon turvaa.

– Minne sä menet? Markku kysyi, kun Nea oli noussut istumaan

ja pujottautumassa ulos makuupussista. Miehen ääni ei ollut 

lainkaan uninen; ehkei hän ollut nukkunut lainkaan.

– Ensin mä menen pissalle. Sitten pois, Nea vastasi.

– Mitä sä tarkoitat?

– Mä en aio jäädä tänne.

Halkovajan ummehtuneen tuoksuisen ilman jälkeen Neasta 

tuntui ihanalta astua ulos. Taivas oli pilvetön, auringonnousu 

ehkä puolen tunnin päässä. Hän kiiruhti linnan villiintyneen 

puiston läpi, kunnes tuli ruostuneelle, osittain kaatuneelle 

rauta-aidalle. Siellä hän laski housunsa ja kyykistyi miettien,

kuinka hyvä oli, että hän oli edellisenä syksynä opetellut 

pissaamaan puoliksi seisten. Niksi oli nojata juuri sopivasti 

eteen ja ottaa tarpeeksi leveä haara-asento. Mikäli hänesta 

koskaan tulisi tyttölapsen äiti, hän ihan varmasti opettaisi 

tämän pissaamaan seisoen. Tosin Nea oli vakaasti päättänyt, 

ettei koskaan tulisi raskaaksi ja saisi lasta, mutta eihän sitä

koskaan tiennyt, millaisia perhekuvioita hän joskus 

tulevaisuudessa kokisi.

Palatessaan linnalle takaisin Nea pohti, oliko ihmislajilla 

synnynnäinen vaisto tehdä tarpeensa omaksi koetun alueen 

laitamille ja näin merkitä reviirinsä. Ainakaan mitään 
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jätöksien peittämisvaistoa ihmisillä ei ollut. Vaikka jätteiden

lajittelu ja kierrätys olivat Nealle tärkeitä, ei hänelle ollut

tullut mieleenkään potkia esimerkiksi kuolleita lehtiä 

kikkareidensa peitoksi. Tämä olisi muutoin ollut kiinnostava 

puheenaihe Markun kanssa, jollei Nea olisi ollut miehelle 

loukkaantunut ja vihainen.

Markkukin oli sillä välin noussut ja laittanut tulen 

retkikeittimeen.

– Mä laitan ensin meille aamuteetä, sitten puuroa, Markku 

sanoi. – Missä sun muki on?

Nea oli aikonut lähteä saman tien, mutta toisaalta ruoka ja 

juoma auttaisi häntä jaksamaan paremmin ajamaan pyörällä. 

Kylältä ei välttämättä pääsisi pois bussilla.

– Sä siis aiot lähteä, Markku totesi.

– Niin.

– Suomeenko asti?

– Joo. Mitä järkeä on jäädä tänne? Tämä linna on melkein 

raunio eikä me päästä sinne edes sisään.

– Ei se nyt raunio ole, Markku väitti vastaan. – Näetkö, 

seinät eivät ole murentuneet juuri yhtään. Tietysti jos katto 

on päässyt vuotamaan, meille voi tulla ongelmia.

– Ei ’meille’ tule yhtään mitään! Nea sanoi. – Oli tyhmä 

ajatus edes tulla tänne asti. Miten se sun kaveri ei antanut 

sulle avainta, tai mikset sä kirjoittanut muistiin minkä kiven 

alta sen pitäisi löytyä?

– Mä olen pahoillani, Markku sanoi. – Mulla oli muistilappu 

kyllä… mutta mä hukkasin sen. Uskoin kyllä, että löytäisin 

avaimen ilmankin.

– Uskomatonta. Mä luotin suhun!

Markku ei sanonut hetkeen mitään. Aurinko oli nousemassa, ja

nyt kun Nea oli teen ja puuron ansiosta lakannut hytisemästä 

kylmästä, hänen oli myönnettävä tienoon olevan kauniin näköistä
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metsäisine kukkuloineen. Kauempana häämötti korkeampia, 

kallioisia vuoria.

– Jos kuvitellaan, että nyt olisi oikeasti tullut 

jonkinlainen apokalypsi, Markku ehdotti. – Että jostain syystä 

valtiot ovat romahtaneet ja me haluttaisiin ottaa tämä linna 

meidän turvapaikaksi ja tukikohdaksi. Miten me se tehtäisiin?

– Okei, sä siis kysyt, miten me päästäisiin murtautumaan 

tuonne sisään, Nea sanoi.

– Käytännössä joo. Mitä sä tekisit, jos tämä olisi 

videopeli?

– Mä ottaisin AK-47:n ja tulittaisin jotain ovista, kunnes 

saisin lukon rikki, Nea sanoi.

– En usko, että sitä saisi konekiväärillä, Markku totesi. – 

Mä käyttäisin räjähteitä johonkin oveen tai ikkunaan.

– Mutta se voisi tuhota seinänkin saman tien. Ei hyvä, jos 

me haluttaisiin asua tuolla.

– Entä sellaiset ratkaisut, joissa tuhotaan niin vähän kuin 

mahdollista? Markku kysyi. – Mitä ne voisivat olla?

– Okei, mä tiedän mitä sä yrität, Nea sanoi. – Sä koetat 

pitkittää mun lähtöä täältä. Mutta leikitään tätä nyt hetki.

Nea katsoi tarkkaan aamun oranssinpunaisessa valossa 

kylpevää linnaa, kiersi sen, kokeili edustan pylväitä. Ne 

olivat sään rapauttamia, mutta eivät tuntuneet huterilta.

– Mä tarvitsen tikkaat, Nea sanoi kohta. He löysivät 

ylöspäin hieman suippenevat puiset tikapuut halkovarastosta, 

jossa olivat yöpyneet. Markku auttoi Neaa kantamaan tikkaat ja 

asettamaan ne mahdollisimman lujasti yhtä verannan pylvästä 

vasten.

– Oletko sä ihan varma tästä? Markku kysyi pidellessään 

tikkaita, kun Nea kiipesi. – Riittävätkö ne edes tarpeeksi 

korkealle?

Nea ei vastannut, sillä hän keskittyi suunnittelemaan, miten

saisi hyvän otteen verannan yläpuolisen terassin 
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kaideraudoista. Kaide oli ruosteinen ja siinä kasvoi paikka 

paikoin sammalta. Nea oli ottanut tälle reissulle vanhat 

nahkahansikkaansa, jotka olivat Suomen talvessa liian ohuet, 

mutta tänne ne sopivat oikein hyvin. Hän tarttui ensin yhteen 

pystyrautaan, sitten toiseen. 

Nealla oli mielestään ihan hyvät käsivoimat, mutta mikään 

voimailija hän ei silti ollut, saati voimistelija. Mutta 

kevytrakenteinen hän oli – lähes alipainoinen. Ja sitkeä. Kun 

hän oli kerran ottanut jotain puristuksiin käsiinsä, hän ei 

helpolla hellittänyt. 

Isomummu oli sanonut, että Nea oli osannut kiivetä ennen 

ensimmäisiä askeliaan. Nea muisti itse hämärästi syöksyneensä 

pienenä leikkipuistoissa aina ensimmäiseksi 

kiipeilytelineisiin, joissa hän oli kiivennyt niin korkealle 

kuin pääsi. Kiipeilemisessä hän oli myös aina voittanut sekä 

Millan että Annan, jotka tosin väittivät olevan typerää ja 

lapsellista kiivetä korkealle.

Niinpä ei mennyt kauaa, kun Nea lihasmuistiaan käyttäen 

heilautti itsensä terassin kaiteen yli.

– Täällä ollaan! Nea huikkasi alas Markulle. Seuraava haaste

olivat terassin pariovet. Ikkunallisia ovia ei ollut 

laudoitettu umpeen kuten kaikki alakerran ikkunat, joten olisi 

ehkä ollut helppo rikkoa lasi lukon vierestä ja koettaa 

vängertää käsivarsi sisäpuolelle. Mutta Nea oli kuullut 

sellaisen murtautumisen voivan olla vaarallista murtautujalle, 

joka ei tiennyt mitä oli tekemässä. Ja tarkoituksena oli rikkoa

paikkoja niin vähän kuin mahdollista.

Nea otti puukkonsa povitaskusta. Ehkä hän voisi sen avulla 

tiirikoida lukon auki? Tietokonepeleissä tiirikointi vaikutti 

helpolta, mutta oliko se sitä oikeasti? Hetken mielijohteesta 

hän käänsi toisen terassinoven kahvaa ja työnsi ovea ensin 

ulos-, sitten sisäänpäin. Ovi aukesi! Tosin vain vähän päälle 

sentin, ennen kuin se jumitti.
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Elokuvissa miespuoliset sankarit (tai roistot) aina 

työnsivät ovia hartiat edellä, mutta kokeiltuaan pari kertaa 

varovasti sitä tyyliä Nea totesi, että siinä saisi helposti 

olkapään kipeäksi ellei vallan sijoiltaan. Paljon toimivampi 

tapa oli laittaa koko paino vyötäisille ja heilauttaa takamus 

ovea vasten. Ovi ei tarvinnut kuin muutaman kunnon pukkauksen, 

kun se jo oli tarpeeksi raollaan, että Nea pääsi ujuttautumaan 

sisälle.

Sisäpuolella tuoksui erilaisilta kivipölyiltä, mutta 

homekasvustoille tyypillistä tunkkaisuutta Nea ei siellä 

tuntenut nenässään.

– Mä pääsin sinne! Nea huikkasi alhaalla odottavalle 

Markulle, palasi sitten takaisin sisään.

Nea kävi läpi yläkerran huoneet pannen merkille, ettei 

katoissa tai seinissä näkynyt reikiä. Yhdessä huoneessa oli 

metrin levyinen tumma läiskä katonrajassa, mutta lattia oli 

sielläkin kuiva ja kivipölyinen. Lattia oli yläkerrassa 

peitetty kivilaatoilla, jotka olivat osaksi murentuneet. 

Huoneet oli ehkä 1970-luvulla maalattu kauttaaltaan 

mintunvihreiksi, ja kunkin seinän keskellä kulki 

vaaleanpunainen ”vauhtiraita”.

Kiviportaikko alakertaan oli aikoinaan varmasti ollut 

näyttävän näköinen, mutta Nea havaitsi muutamien askelmien 

olevan vaarallisen lahoja. Hän laskeutui raput varoen, 

kuunnellen kaiken aikaa mahdollisia eläinten ääniä – siipien 

kahinaa, käpälien rahinaa, kettujen haukahduksia. Varsinaisia 

eläimiin liittyviä pelkoja ei Nealla ollut; isotkin hämähäkit 

olivat hänen mielestään aika söpöjä pörröisine vartaloineen. 

Mutta varovainen kannatti silti olla, sillä mikä tahansa taloa 

kotinaan pitävä eläin ei varmasti ilahtuisi yllättävästä 

ihmisvierailijasta. 

Alakerrassa oli hämärää, sillä kaikki talon korkeat ikkunat 

oli laudoitettu umpeen. Jo pelkässä lautojen kiskomisessa 
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ikkunoista heillä olisi melkoinen homma, Nea mietti – jos hän 

siis päättäisi jäädä tänne muutamaksi viikoksi auttamaan 

Markkua. Hän havaitsi, ettei enää suoralta kädeltä tyrmännyt 

ajatusta jäämisestä.

Alakertaa tutkiessaan Nea huomasi Markun olleen oikeassa 

ainakin siinä, ettei kartanolinna ollut mikään varsinainen 

raunio. Päärakennus oli ollut pitkään tyhjillään, mutta ihmiset

tai aika eivät olleet aktiivisesti hajottaneet sitä. Hän löysi 

huoneen, joka oli mahdollisesti ollut sali – ehkä täällä oli 

järjestetty tanssiaisia 1900-luvun alussa? Yhdessä huoneessa 

oli jäljellä massiivipuinen työpöytä ja samaa sarjaa oleva 

kaappi; tämä oli saattanut olla kartanolinnan isännän huone. 

Mitä enemmän hän tutki paikkoja, sitä vahvemmin Nea tunsi 

tarinamielikuvituksensa lähtevän liikkeelle. Kuka tai ketkä 

olivat eläneet täällä? Miksi he olivat rakentaneet 

kartanolinnan näin kauas lähimmästä kylästä? Oli helppo 

kuvitella, että kommunismin tultua 1940-luvun lopulla perhe oli

joutunut jättämään linnan ja muuttamaan ulkomaille. Vai 

olivatko he olleet juutalaisia ja lähteneet jo aiemmin, 

vainojen seurauksena? 

Nea pohti, että kylällä varmasti tiedettäisiin kertoa linnan

todellisesta historiasta, mikäli sieltä löytyisi joku 

englannintaitoinen. Ainakin hän halusi tutkia rakennukset perin

pohjin kaikkien vanhojen paperien tai muiden dokumenttien 

varalta.

Kylpyhuone oli avara ja päällystetty taivaansinisin laatoin 

sekä kaakelein – ja siellä oli melko vähän ruostunut kylpyamme,

johon Nea ihastui heti. Aikamoinen pettymys sen sijaan oli, 

ettei vesihanoista tullut vettä. Ei pisaraakaan. Saman 

tilanteen Nea totesi kohta keittiössä. Valokatkaisijoita Nea ei

ollut edes kokeillut, sillä huoneiden katoissa ei ollut näkynyt

yhtäkään lamppua. Mutta juomavesi oli ensimmäinen asia, mitä he

tarvitsisivat.
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Mutta ensin Nean oli löydettävä uloskäynti, joka ei vaatinut

kiipeilyä. Hän oli kokeillut kaikki maantasokerroksesta 

löytämänsä ovet, mutta kaikki olivat kiinni, osa erillisin 

ketjuin ja munalukoin lukittuja. Paitsi keittiössä. Keittiön 

perältä hän löysi kapean, varmaan palvelijoille tarkoitetun 

oven, jonka vanhaan rautaiseen salpalukkoon hän äkkäsi avaimen 

rautahellan päältä. Tämäkin ovi jumitti vähän, mutta aukesi 

kokonaan.

Nea tuli ulos kartanolinnan sisäpihalle. Markkua ei näkynyt;

mies odotti varmaan yhä etupihassa. Neaan iski halu pilailla 

vähän. Hän kiersi etupihalle pysyen pensaiden ja puistikon 

suojissa, koettaen välttää synnyttämästä kahinaa askelillaan. 

Hän oli hyvä paitsi kiipeämään, myös kulkemaan hiljaa. 

Näkymättömyys ei ollut mikään satunnainen ominaisuus, sillä Nea

oli harjoitellut huomaamattomuutta.

Kyllä, Markku oli kyyristynyt kääntelemään kiviä ja selin 

Neaan, ilmeisesti hakien yhä avainta linnaan. Nea hiippaili 

hänen taakseen ja moikkasi. Mies sävähti pystyyn.

– Sä pelästytit mut!

Nea nauroi.

– Mä löysin oven, josta me voidaan kulkea, Nea ilmoitti. – 

Onko täällä jossain kaivo tai muu paikka, mistä saa vettä?

– Kaivo pitäisi olla, ja jossain lähistöllä on kai puro, 

Markku sanoi. – Säkö et aiokaan vielä lähteä?

– Voin mä ainakin päivän tai pari vielä viipyä, Nea totesi. 

– Varmistaa, että sä pärjäät täällä.

Nea ei puhunut aikomuksestaan kirjoittaa kartanolinnaan 

liittyvä tarina, sillä ajatus oli vasta hämäränä vyyhtinä hänen

päässään. Oli liian aikaista sanoa siitä mitään. Mutta vyyhti 

oli iso, ja se pyöri hurjaa vauhtia. Se halusi tulla 

kirjoitetuksi, sen Nea tiesi jo nyt.
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– Se ei vedä.

– Ei niin. Kokeillaanko vielä keittiötä? Nea ehdotti.

– Siellä saattaa olla eri hormi, Markku sanoi.

He olivat hakeneet kuivia halkoja ja pieniä sytykepuita ja 

koettaneet tehdä tulta ala- ja yläkerran tulisijoihin vailla 

menestystä. Kaikki tulisijat olivat savuttaneet, ja Markku oli 

arvellut savupiipun hormin olevan huonossa kunnossa.

Keittiön ison vanhan puuhellan kanssa heillä oli parempi 

onni – tuli syttyi ja savu kulki ulos niin kuin pitikin. Pian 

alkoi ihana lämpö levitä huoneeseen.

– Me varmaan nukutaan täällä ensi yönä, Nea sanoi.

– Siinä olisi kohta levy kuumana, jotta voidaan laittaa 

ruokaa, Markku sanoi.

– Okei, vahdi sä tulta, niin mä menen etsimään vettä, sanoi 

Nea ja lähti ulos mukanaan kaksi heidän nyt tyhjistä 

puolentoista litran vesipulloistaan. Nea ei ollut koskaan 

erityisesti pitänyt muovipulloista, mutta reissun päällä 

ollessa niistä kieltämättä oli hyötyä. Toisaalta hän oli 

tämänkin matkan aikana nähnyt katujen varsilla paljon vanhoja 

pulloja ja muuta muoviroskaa. Heidän edellisenä päivänä 

ohittamallaan epävirallisella kaatopaikallakin iso osa 

jätteestä oli ollut muovia.

Aina välillä Neaa ärsytti kuulua ihmislajiin. Miksei 

ihmisillä voinut olla vaikka kissojen vaistoja? Kissat kätkivät
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jätöksensä vaistomaisesti. Toisaalta jos ihmiset 

käyttäytyisivät muutoin niin kuin kissat, niin naiset 

tahtoisivat ovulaationsa aikana kieriskellä esimerkiksi 

kauppakeskuksissa, baareissa tai kirjastoissa, joissa he 

huutelisivat suureen ääneen tahtovansa naida kenen kanssa 

tahansa. Ei sillä etteivätkö jotkut miehet jo tehneetkin niin, 

ainakin jos olivat tarpeeksi kännissä, Nea mietti.

Kierrellessään linnan ympäristöä Nea löysi puisia, 

tiilikattoisia vajoja, jotka luonto oli jo melkein ottanut 

omikseen. Hän huomasi, että perinteiset puiset seinät oli tässä

maassa tapana rakentaa eri tavalla kuin Suomessa. Kaivonkin hän

lopulta löysi. Hän oli odottanut sen olevan betonista valettu 

parin metrin levyinen lieriö, niin kuin monet kaivot Suomessa, 

mutta tämä näytti satukirjojen tai Disneyn Lumikki-elokuvan 

kaivolta katoksineen ja puisine vinssipyörineen. Kun Nea nosti 

puista kantta, hän kyllä erotti vettä kaivon pohjalla, mutta 

ämpäriä ei ollut.

Nea palasi takaisin linnan keittiöön kertoakseen Markulle, 

että heidän oli löydettävä jostain ämpäri, mutta mies ei ollut 

keittiössä. Laitettuaan pari lisäpuuta hellaan Nea lähti 

katsomaan, minne Markku oli mennyt. Hän löysi tämän istumasta 

isännän huoneessa yhdessä linnan harvoista ehjistä tuoleista. 

Mies pyöritteli käsissään avainnippua.

– Mä löysin nämä työpöydän laatikosta, Markku sanoi Nealle. 

– En ole vielä kokeillut.

– Miksi sun kaveri on jättänyt avaimet talon sisälle? Nea 

kysyi otsaansa rypistäen. – Mikä järki siinä on?

– Nämä ovet voi lukita ulkoa tai sisältä, sillä ei ole 

väliä, Markku sanoi. – Se yksi avain jota me ei löydetty on 

jonkun kiven alla, ja loput ovat täällä tallessa.

– Mä jättäisin avaimen sisälle vaan jollen aikoisi enää 

palata johonkin, Nea totesi.
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He kokeilivat suurinta avaimista pääsisäänkäynnin parioviin, 

jotka pienen nytkyttelyn jälkeen aukesivat suhteellisen 

kiltisti. Muihinkin oviin löytyi vastineet avainnipusta, ja he 

laittoivat vanhoja tuoleja ja puunpalasia pönkiksi, jotta ilma 

pääsi vaihtumaan. Vain yhteen, keittiön vieressä olevaan 

lukittuun oveen ei löytynyt avainta. Markku arveli oven 

johtavan kellarin rappusiin ja itse kellariin.

– Kellareissahan pidetään usein hilloja ja muita säilöttyjä 

ruokia, niin keittiöstä on hyvä olla suora pääsy sinne, Markku 

arveli. – Ja toisaalta kellari pitää voida sulkea hyvin, ettei 

sinne pääse ketään asiattomia.

Nea myönsi, että ajatuksessa oli järkeä. Kävihän kellari 

turvapaikastakin levottomuuksen aikana. Mutta miksei kellarin 

avainta ollut avainnipussa?

– Jos se on kätketty jonnekin tänne, Markku sanoi. – Ehkä se

löytyy, kun me siivotaan.

– Joku on tulossa. Etkö sä kuule moottorin ääntä? Nea sanoi.

– Pitihän se arvata.

Ääni voimistui. He astuivat etuovista ulos juuri, kun 

valkoinen pakettiauto ajoi pihaan.

– Anna mun puhua, Markku sanoi Nealle. – Jää sä rappusille 

odottamaan. Tämä on patriarkaalinen maa – se tarkoittaa, että 

miehet kuuntelee täällä paremmin toisia miehiä kuin naisia.

– Ja sitäkö meidän pitäisi noudattaa? Nea kysyi.

– Maassa maan tavalla.

Nea jättäytyi ovensuuhun Markun astellessa reippaasti 

pihamaalle heidän vieraitaan vastaan. Toinen heistä oli sama 

sinihaalarinen mies, jonka ohitse Nea ja Markku olivat 

edellisenä päivänä ajaneet. Toinen oli nelikymppinen, 

verkkatakkiin ja kulahtaneisiin farkkuihin pukeutunut 

lyhyenläntä viiksekäs mies. Haalarimies heitti autossa 

polttamansa tupakan maahan ja tumppasi sen kiveykseen.
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Lyhyenläntä viiksimies osasi jonkin verran englantia, ja 

käänsi keskusteluaan Markun kanssa haalarimiehelle bulgaariksi.

Nea tunsi oikeastaan helpotusta, ettei hänen tarvinnut puhua 

näiden äijien kanssa. Vieraiden ihmisten kanssa puhuminen oli 

aina ollut hänestä jokseenkin pelottavaa. Jonain päivänä hän 

voittaisi pelkonsa, mutta se päivä ei ollut tänään.

– You been here before, viiksimies sanoi parhaillaan 

Markulle. – My friend say he remember you.

– Yes, I’m Markku. I’m the caretaker for my friend.

– What? viiksimies kysyi.

– My friend comes later, I am here now, Markku sanoi, näytti

sitten Neaa ja jatkoi: – This is my niece, my sister’s 

daughter. She will help me clean up.

Nea vilkutti Markulle ja bulgaarimiehille hymyillen hiukan, 

ja saman tien häntä kadutti että oli mennyt tekemään niin, 

sillä toiset tuntuivat vain hädin tuskin noteeraavan hänen 

olemassaolonsa.

– She work for you? 

Miehet tarjosivat tupakkaa, jonka Markku otti ja jota hän 

alkoi Nean hämmästykseksi polttaa. Markku kuljeskeli miesten 

kanssa pihassa keskustellen vielä jonkin aikaa, mutta Nea ei 

kuullut, mitä nämä puhuivat. Viiksimies antoi Markulle 

kuulakärkikynän ja paperilehtiön, johon tämä kirjoitti jotakin.

Sitten miehet löivät kättä päälle Markun kanssa, nousivat 

pakettiautoon ja kaasuttivat pois. Heti kun auto oli poistunut 

pihasta, Markku heitti tupakan suustaan ja tumppasi sen 

kiireesti.

– Tämä sattui sopivasti, Markku sanoi palatessaan Nean 

luokse. – Tuo lyhyempi kaveri, joka osaa englantia paremmin, on

ruokakauppias kylällä. Annoin listan tavaroista ja ruoista, 

joita me tarvitaan. Me saadaan ainakin osa niistä jo huomenna. 

– Se sanoi, että sä olet käynyt täällä ennenkin, Nea sanoi. 

– Se on totta. Mutta siitä on aikaa, Markku sanoi.
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– Saadaanko me vesi ja sähköt tänne?

– Katsotaan nyt. Sähköverkossa tämä paikka ei kai ole ollut 

kiinni kymmeneen vuoteen. Eihän tuli ole vielä sammunut 

keittiön liedestä? Mennään laittamaan syötävää!

– Ei kun kerro ensin, mikä on totuus, Nea vaati. – Mä 

tiedän, että sä salaat multa jotain.

– Miten niin?

– Miten sulla ei muka ollut kunnollista tietoa, missä tämän 

paikan avaimet on? Nea tiedusteli. – Koko hommassa on jotain 

hämärää.

Markku huokaisi ja istuutui kuistin rappusille.

– Tule tähän mun viereen, niin mä kerron koko jutun.

Nea olisi mieluiten seissyt, sillä häntä ei kiinnostanut 

saada virtsarakon tulehdusta kylmillä kivirappusilla 

istumisesta. Mutta hän tahtoi vihdoin kuulla totuuden, joten 

hän kyykistyi Markun viereen.

– Linna kyllä oikeasti kuuluu yhdelle suomalaiselle, jonka 

mä tunnen mutkan kautta, Markku kertoi. – Se mies osti sen 90-

luvun puolivälissä tosi halvalla, tyyliin kymppitonnilla 

nykyrahaa. Aikoi laitattaa paikan priimakuntoon loma-asunnoksi.

Sitten se sai selville, että myyjä oli huijannut, eikä tämä 

ollutkaan minkään hiihtokeskuksen lähellä vaan keskellä korpea 

niin sanotusti.

– Mitä sitten tapahtui? Nea kysyi.

– Miehellä ei ollut rahasta puutetta, joten se osti toisen 

paikan muutaman sadan kilometrin päästä täältä, Markku jatkoi. 

– Mutta linnaa se ei sitten saanutkaan myytyä eteenpäin. Ja 

kuka tätä nytkään haluaisi ostaa, kun ei ole edes 

kännykkäyhteyksiä.

– Okei. Miten sä tähän liityt?

Markku hieroi kasvojaan.

– No mä olen pitänyt näitä mun sapattivuosia aina kymmenen 

vuoden välein, niin kuin kerroin sulle. Ensimmäisellä kerralla 
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mä tulin tänne linnan omistajan luvalla, vietin pari kuukautta,

pistin paikkoja kuntoon siinä samalla. Nyt paikalliset muistaa 

mut – ainakin jotkut niistä – ja tietää, että mä tulen tänne 

aina välillä. Annan niiden ymmärtää, että mä vahdin paikkaa 

omistajan nimissä.

– Siis… tarkoitatko sä, ettei linnan omistaja tiedä, että sä

olet täällä? Nea kysyi. – Että me ollaan tultu tänne.

– Näin on asia. Olisinhan mä voinut kysyä lupaa siltä, mutta

meillä oli pientä erimielisyyttä vuoden 2005 paikkeilla, Markku

myönsi. – Se vaati, että mun olisi pitänyt maksaa vuokraa siltä

ajalta kun olin täällä, kun taas mun mielestä mä tein sille 

vaan palveluksen. Pidinhän mä huolta, ettei tämä raunioitunut 

ihan kokonaan. Sellaisia rikkaat ihmiset on – haluaa kaikesta 

rahaa.

Äkkiä Nea tunsi kuplivaa riemua sisällään. Häntä alkoi 

naurattaa.

– Mikä tässä on noin hauskaa? Markku kysyi.

– Sä olet talonvaltaaja, Nea sanoi kikattaen. – Me oikeasti 

murtauduttiin tänne!

– No joo, niin me taidettiin tehdä.

– Entä ne avaimet? Nea kysyi. Markku näytti taas nololta.

– Kun mä viimeksi lähdin täältä kymmenen vuotta takaperin, 

mä sanoin itselleni, etten enää tulisi takaisin. Lukitsin ovet 

sisältäpäin ja jätin avaimet varmuuden vuoksi rakennuksen 

sisälle. Kiipesin ulos samaa kautta yläkerrasta, josta säkin 

menit eilen sisään.

– Okei, tajusin.

He lämmittivät lähes viimeisen purkkiruokansa retkikeittimen 

kattilassa puuliedellä. Nea oli löytänyt keittiön ainoasta 

ehjästä kaapista pari vanhaa isoa teräskattilaa, jotka 

näyttivät ehjiltä, mutta niin kauan kuin vesikysymys oli 

ratkaisematta, astioita tai mitään muutakaan ei voinut pestä.
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– Mä tulen huomisaamuna sun kanssa kylälle, Markku sanoi. – 

Autan sua, niin että sä pääset Suomeen takaisin. Ajattelitko sä

lentää vai mennä busseilla ja junilla?

Nea mietti hetken, ennen kuin vastasi.

– Mistä sä päättelit, että mä olisin lähdössä?

– Etkö sä itse sanonut niin? Markku kysyi.

– Se oli ennen kuin mä tiesin sun tilanteen, Nea sanoi ja 

kaapi viimeiset ruoantähteet lautaseltaan. – On oikeastaan aika

jännää, että me ollaan täällä ilman lupaa. Mä tykkään siitä.

– Ai?

– Mutta yksi juttu sun pitää lopettaa: älä enää ole 

olevinasi, niin kuin et tuntisi koko paikkaa ennestään. Voitko 

sä luvata sen?

– Juu, totta kai mä lupaan! Markku sanoi innokkaasti.

– Hyvä. Sitten sä voitkin näyttää, miten ja mistä me saadaan

juoma- ja käyttövettä, ennen kuin tulee pimeää, Nea sanoi 

mielestään painokkaalla äänellä.
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Seuraavana päivänä ei satanut, ja aurinko vilkuili toisinaan 

pilvien väleistä. Oli melkein lämmintä; ainakin yli viisi 

astetta, mikä vastasi suomalaista toukokuun alkupuolta 

sellaisena, kuin Nea oli sen tottunut kokemaan. Linna tuntui 

keittiötä lukuun ottamatta yhä kolealta, mutta ulkosalla 

saattoi jo melkeinpä viihtyä.

Nea oli ihastunut linnan alakerran taivaansiniseksi 

kaakeloituun kylpyhuoneeseen koristeellisine jalallisine 

ammeineen. Kaakelit olivat osittain irronneet, mikä lisäsi 

romanttisen rappion tuntua. Vesijohtoakaan ei ollut, mutta 

ammeen alta johti viemäriputki, samoin kuin keittiön altaasta. 

Ehkä linnan omistajien suunnitelmissa oli joskus 1970-luvun 

tienoilla ollut laittaa linnaan myös vesijohdot, mutta rahat 

tuntuivat loppuneen kesken. Se oli Markun teoria, mutta 

tarkempaa tietoa ei hänelläkään ollut.

Yhdestä yläkerran huoneista Nea oli löytänyt koruttoman 

puisen arkun, jonka sisällä oli vanhoja ruutuviivoitettuja 

vihkoja. Arkun ympärille oli jätetty sekavia pinoja enimmäkseen

bulgarian- ja venäjänkielisiä pehmeäkantisia kirjoja. 

Kansikuvista Nea päätteli kirjojen olevan kevyttä romanttista 

viihdettä: niissä komeat tummat miehet ja isotukkaiset naiset 

katselivat toisiaan syvälle silmiin trooppisilla rannoilla tai 

öistä kaupunkimaisemaa vasten.
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Vihkoissa puolestaan oli kömpelöitä kuvia koirista, lähinnä 

saksanpaimenkoirista mutta myös muista koiraroduista, aina 

kuvattuna seisomassa suoraan sivulta päin. Kuvat oli piirretty 

ja väritetty huopakynillä. Koirien silmät olivat isot ja 

mustat, samanlaiset kaikissa kuvissa. Neasta piirtäjän oli 

täytynyt olla koiriin ihastunut ala-asteikäinen tyttö. Yhdestä 

vihkosta löytyi kuulakärkikynällä tehtyjä piirroksia tytöistä 

rokokoohenkisissä prinsessamekoissa. Sama tekijä oli myös 

piirtänyt muutaman koiran seinän nyt jo halkeilevaan ja irti 

kuoriutuvaan tapettiin.

Markku väitti Nealle, ettei tiennyt kirjoista tai vihkoista 

mitään, mutta sanoi käytännöllisesti, että mikäli paperit 

olivat kuivia, he voisivat käyttää niitä sytykkeinä. Kirjat Nea

toikin alakertaan poltettaviksi, mutta vihkot hän jätti 

arkkuun. Ne eivät näyttäneet tai tuoksuneet homeisilta, ja 

niissä oli paljon tyhjiä lehtiä, joihin hän voisi kirjoittaa, 

nyt kun ei voinut käyttä tietokonetta tai kännykkää siihen 

tarkoitukseen.

Nea tutki Markun opastuksella ja itsekseen myös kartanolinnan 

ympäristöä. Jo edellisenä päivänä Markku oli näyttänyt hänelle 

lähimmän puron, tai pieneksi joeksikin sitä saattoi kutsua. 

Markku oli sanonut veden ulottuvan syvimmässä kohdassaan 

talvisin melkein vyötäisiin, mutta kesäisin kuivana kautena 

hädin tuskin puolisääreen asti. Vesi joessa oli Markun mukaan 

jos ei nyt ihan sellaisenaan juomakelpoista niin ainakin 

käyttövedeksi sopivaa.

Ehjiä ämpäreitä he eivät olleet linnasta tai sen 

sivurakennuksista löytäneet (rikkinäisiä kyllä), joten he 

olivat täyttäneet kaikki juomapullonsa joen vedellä ja 

laittaneet isoihin pulloihin vedenpuhdistustabletit. 

Tablettikäsitelty vesi maistui Nean mielestä ällöttävältä 

semmoisenaan, mutta kelpasi teevedeksi.
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Markku näytti myös, missä linnan tunkio sekä vanha 

ulkokäymälä sijaitsivat, ja he sopivat työnjaokseen, että Nea 

laittaisi tunkion kompostiksi ja Markku puolestaan hautaisi 

vanhat käymäläjätteet ja laittaisi paikan yleisesti siistimpään

kuntoon. Nea kiitti onneaan, että hänen seuraavien 

kuukautistensa oli määrä alkaa vasta kolmen viikon päästä. 

Siihen mennessä heillä olisi jo toimivat hygieniasysteemit. Nea

oli siten totuttanut itsensä ajattelemaan, että hän jäisi 

linnalle Markun kanssa suunnilleen kuukaudeksi ennen kuin 

palaisi Suomeen.

Kyläkauppias tuli lupauksensa mukaisesti tuomaan heille 

ruokia, wc-paperia ja kaikenlaista tarpeellista tarviketta. Nea

tervehti miestä heilauttamalla kättään sekä otti vastaan 

kannettavakseen ruokia sisältäviä pahvilaatikoita, mutta muuten

hän ei kauppiaan kanssa välittänyt keskustella. Miehen 

englannin kielen taito vaikutti sen verran heikolta, ettei hän 

olisi varmaankaan ymmärtänyt Nean puhetta. Nea toivoi 

löytävänsä kylältä edes yhden englantia puhuvan naisen; naiset 

kun olivat usein miehiä parempia kielissä.

Markku ei ollut muistanut pyytää kyläkauppiasta tuomaan 

ämpäreitä ensimmäisen lastin mukana. Mies ei millään 

ymmärtänyt, mitä Markun toistelema englannin sana bucket 

tarkoitti, mutta kun Nea toi yhden linnan rikkinäisistä 

sangoista näytille, kauppias nyökkäsi ja virnisti Nealle, ikään

kuin Nea olisi kertonut mehevänkin vitsin.

– Mä en tykkää tuosta tyypistä, Nea sanoi kauppiaan 

kaasutettua pakettiautollaan pois linnalta.

– Se tsekkasi sun takapuolen kun sä veit laatikoita sisälle,

Markku mainitsi. – Iski sitten mulle silmää.

– Ällöttävää.

– Niin kuin sanottu, täällä on toisenlaista kuin Suomessa.
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Nea löysi linnan lähistöä kierrellessään vanhan, villiintyneen 

yrttimaan sekä hedelmäpuuviidakon, jossa vanhat puut olivat 

työnnelleet oksia toistensa väliin minkä olivat ehtineet ja 

nuoria puita kasvoi tiheänä pensastona. Hän malttoi tuskin 

odottaa, mitä kaikkea syömäkelpoista maaperä työntäisi 

itsestään, kunhan ilmat lämpiäisivät toden teolla. Markun 

mukaan kevät oli täällä aivan nurkan takana.

Nea oli lukenut komposteista ja kokeillutkin pari vuotta 

takaperin japanilaistyylistä ämpärikompostia kotiparvekkeen 

nurkassa. Mutta bokashointi ei ollut onnistunut häneltä 

kunnolla ja kompostin alkaessa haista mädäntyneeltä Nea oli 

joutunut luopumaan ideasta ja heittämään kokeilunsa taloyhtiön 

biojäteastiaan. (Äitinsä kanssa Nea oli käynyt useita 

keskusteluja ja kiistoja biojätteistä ja kierrätyksestä 

ylipäänsä.)

Nyt Nea rakensi kehikon laudoista ja varastosta löytyneestä 

kanaverkosta heidän linnakompostilleen ja oli vallan ylpeä 

työnsä jäljestä siihen saakka, kunnes Markku näki 

aikaansaannoksen.

– Tuo ei toimi. Ei ruoantähteitä voi heittää noin harvaan 

rakennelmaan, Markku totesi. – Hiiret ja rotat ja harakat 

tulevat heti kohta apajille. Villisiat varmaan myös, ja ketut.

Nea oli kompostia rakentaessaan kuullut villisikojen 

rahisevan lähimaaston pensaikoissa; niitä oli ollut todella 

vaikea havaita.

– Äh, mä näin niin ison vaivan, Nea sanoi. – Pitääkö mun 

purkaa tämä ja aloittaa homma alusta?

– Tehdään tästä lehti- ja oksakomposti, Markku ehdotti. – 

Jonnekin meidän pitää nekin heivata.

He suunnittelivat vielä samana iltana yhdessä, miten oikea 

hajottava komposti rakennettaisiin niistä tarvikkeista, joita 

heillä oli saatavilla. Neasta oli hauska pohtia ja rakentaa 

asioita aikuisten oikeasti, ja hänestä oli mukavaa, ettei 
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Markku koskaan vähätellyt hänen mielipiteitään. He olivat kaksi

täysikasvuista henkilöä, jotka tekivät yhteisesti itselleen 

paikkaa, jossa saattoi asua. Se, että he olivat täällä 

kuokkavieraita, kutkutti Nean mieltä aivan erityisesti.

Kokonainen viikko kului Nean ollessa Markun kanssa niin työn 

touhussa, ettei juuri millekään muulle jäänyt aikaa. He 

lakaisivat ja kuurasivat linnan huoneet jotakuinkin siisteiksi,

tilkitsivät reikiä ikkunoissa, tarkistivat oliko katto ehjä (ei

vakavia vaurioita), kehittivät keinoja laittaa ruokaa 

puuliedellä. Linnan varsinaiseen kellariin heillä ei ollut 

pääsyä, mutta ulkona oli pieni maakellari, jonka tiiliset 

seinät varmasti pitäisivät ruoat kylminä pitkään 

lämpimämpinäkin vuodenaikoina. Jääkaapille ei siis ollut 

tarvetta, ainakaan toistaiseksi.

Nea oli totutellut kuumentamaan pesuvetensä isossa 

kattilassa liedellä ja sitten peseytymään kylpyhuoneessa 

kesämökkityyliin kahdella ämpärillisellä lämmintä vettä. Hän 

vitsailikin Markulle, että heidän elämänsä oli alkanut pyöriä 

ämpäreiden voimalla ja niiden ympärillä. 

– Mä kirjoitan mun kirjankin varmaan niin, että joka luvussa

mainitaan ämpärit vähintään kerran, Nea sanoi heidän 

kantaessaan vettä kaivolta.

– Tuosta tuli mieleen: onko sulla kaikkea, mitä sä tarvit 

kirjoittamiseen? Markku kysäisi.

– Laajakaistayhteys ja läppäri tai tabletti voisivat olla 

hyviä, Nea lohkaisi.

– Nettiyhteyttä mä en voi tänne luvata, Markku sanoi. – 

Mutta joku käytetty tabletti me voitaisiin hommata heti, kunhan

päästään käymään kaupungissa.

– Se olisi tosi hyvä! Nea innostui. – Mutta millä mä sitä 

tablettia lataisin, kun täällä ei ole sähköjä?
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– Kai meidän pitää hommata tänne joku pieni 

aurinkopaneelisysteemi, Markku sanoi. – Mä alan kyllästyyn 

kynttilävaloon.

– Onko sulla tarpeeksi rahaa? Nea kysyi. Markku hymähti.

– Aina pitää olla varaa siihen, mikä on oikeasti tärkeää. Ja

sä – ja meidän tämä elämä täällä – on mulle nyt tärkeintä 

kaikista. Mä tahdon tehdä sut onnelliseksi.

– Ai? Nea kysyi jokseenkin kummastuneena. – Minkä takia?

– Koska kukaan ei näköjään ole välittänyt ajatella tai 

piitata sun tarpeista tätä ennen, Markku sanoi. – Ainakaan sen 

perusteella, mitä sä olet puhunut. Alkaa olla aika, että joku 

tekee sen. Yhtä hyvin se voin olla mä.

Se oli Nean mielestä vähän erikoinen ajatus, ja kohta hän 

alkoi nauraa.

– Tämä tähänastinen työleirikö on sun ajatus mun pitämisestä

onnellisena?

– Oletko sä tämän viikon aikana kertaakaan ollut surullinen 

itsesi vuoksi? Markku kysyi. 

Nea mietti asiaa, ja hänen oli myönnettävä, että mies oli 

oikeassa.

– Siinä on kyse zen-buddhalaisesta ideasta siitä, mistä onni

syntyy, Markku selitti. – Zen-filosofien mielestä onni ei ole 

mikään paikallaanpysyvä olotila, vaan tekemistä, jonka aikana 

egon tarpeet unohtuvat. 

Nea muisti koulun uskonnon tunneilta Siddharta Gautaman 

oivalluksen, jonka ansiosta miestä alettiin kutsua Buddhaksi: 

Ihmiselämä oli kärsimystä, joka johtui tarpeiden 

tyydyttämättömyydestä. Kärsimys jatkui niin kauan kuin henkilö 

ajatteli tahtovansa jotakin. Ratkaisuksi Buddha tarjosi halujen

sammuttamista.

– Silloin kun joku on sitä mitä tekee, se ei varsinaisesti 

tahdo tai tarvitse mitään, Markku sanoi.

– Silti sä kysyit, mitä mä haluan juuri nyt, Nea sanoi.
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– Mä en olekaan Buddha.
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Polkupyörän peräkärry oli heidän isommista hankinnoistaan 

ensimmäinen. He olivat vuokranneet pakettiauton kylän 

yhdistetystä autokorjaamo-kampaamosta, josta sai ostaa 

käytettyjä kodinkoneita. Autokorjaamon omistajan vaimo Biljana 

piti rakennuksessa parturi-kampaamoa ja siinä sivussa 

epävirallista ensiapuklinikkaa, sillä hänellä oli myös 

sairaanhoitajan koulutus. 

Nea oli ensimmäisellä kyläkäynnillään ryhtynyt juttusille 

Biljanan kanssa hoipertelevalla koulusaksalla. Nainen oli 

kertonut, että sairaaloissa oli liian pienet palkat ja että 

tästä kylästä lähimpään sairaalaan olisi ollut turhan pitkä 

työmatka. Nea oli tyytyväinen saatuaan kylältä edes yhden oman 

tuttavan. Hän ei halunnut näyttäytyä pelkästään Markun varjona 

tai jatkeena, vaan omana henkilönään.

Biljanan mieheltä Dimitarilta vuokraamallaan pakettiautolla 

Nea ja Markku olivat ajaneet lähikaupunkiin, josta käytetty 

pyörän peräkärry oli löytynyt, samoin pieni aurinkokennosto, 

jonka saattoi kytkeä auton akkuun. Markku oli myös ostanut 

radion sekä vanhan matkatelevision, jossa oli sisäänrakennettu 

DVD-soitin. Nea ei olisi välittänyt televisiosta, mutta 

Markulle oli tärkeää, että he pääsisivät katselemaan elokuvia.

Itse kaupunki ei koettanut vakuuttaa turisteja 

bulgarialaisen arkkitehtuurin saavutuksista. Markun mielestä 

kaupunki näytti pitkäveteiseltä vain, koska sattui satamaan 
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kaatamalla. Nea ei ollut siitä yhtä varma. Kyllä, talot olivat 

täällä paremmassa kunnossa kuin ”heidän” kylässään, mutta 

kaikki rakennukset näyttivät Neasta melkein samanlaisilta 

pyramidin mallisine tiilikattoineen ja rapattuine 

kiviseinineen. 

– Kesällä Tsarevo näyttää ihan erilaiselta, Markku 

vakuutteli. – Mutta meren rannassa pitäisi olla nättiä tähänkin

aikaan vuodesta.

Niinpä he menivät kävelemään meren rantaan pystytettyyn 

puistoon. Nean oli myönnettävä, että paikka varmasti oli 

kesällä kaunis. Meri ei sillä kertaa sentään ollut nimensä 

mukaisesti musta, vaan äkäiset aallot heijastivat sadepilvien 

harmaita sävyjä. Rantabulevardilla ei kulkenut heidän lisäkseen

muita kuin pilkulliseen päähuiviin, pillifarkkuihin ja lyhyeen 

keinoturkistakkiin pukeutunut nuorehko nainen, joka penkoi 

roska-astioita suurella keskittyneisyydellä.

He tulivat muistomerkille, joka näytti Nean mielestä ensin 

valtavan merieläimen luurangolta, mutta paljastui vanhan laivan

rungon jäänteiksi, josta ruostunut propelli ja peräsin 

törröttivät. Aluksen jäänteiden ympärille oli pystytetty joukko

infotauluja bulgaariksi ja englanniksi. Nealle selvisi laivan 

olleen nimeltään ”Gorjanin”, ja se oli kolmine mastoineen 

näyttänyt aika tyylikkäältä aikoinaan.

– Nuo infokyltit eivät ole olleet tuossa kovin kauaa, Markku

sanoi. – Kun mä kävin täällä viimeksi kymmenisen vuotta sitten,

tässä ei ollut muuta kuin tuo laivan runko. Kuka tahansa sai 

koskea sitä tai vaikka kiivetä sen päälle.

– Mun on kylmä. Tiedätkö, missä täällä on lähin kahvila? Nea

kysyi hytisten.

– Mulle tulee aina liikutuksen tunne, kun mä näen 

Gorjaninin, Markku sanoi. – Tai sen, mitä siitä on jäljellä. Se

on rakennettu isolla vaivalla. Joskus se on ollut uusi ja 
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hyvännäköinen, täynnä lupausta tulevasta. Nyt se on pelkkä 

raato.

– Jep. Eikä se edes anna suojaa tuulelta, Nea totesi. – Joko

mennään?

– Sä kuulostat nyt suunnilleen viiden vanhalta, tiedätkö.

He ostivat kaupungista paljon tavaraa: kattiloita ja pannuja, 

kannellisia muoviämpäreitä, hiirenloukkuja (Nea ei pitänyt 

niistä, mutta Markku sanoi niitä tarpeellisiksi), monenlaista 

rautakauppatarviketta, kuivaruokia kuten spagettia, paljon wc-

paperia, pesu- ja desinfiointiaineita, käsinkudottuja paksuja 

villapaitoja sekä useita paketteja kuukautissiteitä. Matkalla 

takaisin linnalle Markku ihmetteli, miksei Nea voinut käyttää 

tamponeja.

– Mä luulin kaikkien naisten käyttävän tamponia, nehän ovat 

niin pieniä ja käteviä.

– Ehkä kaikki muut naiset, jotka sä tunnet, Nea sanoi. – Mun

paikat on sen verran ahtaat, ettei musta ole kiva tunkea 

tamponia sinne sisään. Sitä paitsi jos sitä pitää liian kauan, 

voi saada tulehduksen kohtuun tai kohdunkaulaan.

– Mä vaan mietin, että siteistä tulee aika iso määrä 

jätettä, jota me ei voida kompostoida eikä oikein 

polttaakaan...

– Joo, tiedetään! Nea sanoi. Hän oli kerran ostanut 

itselleen luontaistuotekaupasta silikonisen kuukupin luettuaan,

kuinka kestäviä ja käteviä niiden piti olla. Mutta kokeilu oli 

epäonnistunut täydellisesti, koska Nealla oli vaikeutta saada 

edes yhtä sormea mahtumaan emättimeensä, saati tunkea sinne 

kokoontaitettua silikonikuppia. Eikä sellaisen käyttö olisi 

linnan olosuhteissa ollut kovin hygieenistäkään.

Hajoamattoman ja polttokelvottoman jätteen määrä kävi 

ilmiselväksi heidän neljännellä viikollaan linnassa. Nea oli 
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ottanut muovipulloja uusiokäyttöön niin pitkälle kuin oli 

kyennyt ja keksinyt, mutta kaikella oli rajansa.

– Mitä me tehdään? Mennäänkö kylälle kysymään, voidaanko me 

viedä näitä roskia johonkin niiden julkiseen keräysastiaan? Nea

ehdotti.

– Siellä ei ole mitään julkisia astioita, Markku sanoi. – Ja

musta tuntuu, että jätteitä ei täällä peräkylillä muutenkaan 

kerätä kovin usein. 

– Mitä ihmiset sitten täällä tekee?

– Samaa kun Suomessakin tehtiin ennen: Siat syö ruoantähteet

tai ne heitetään tunkiolle, kaikki mikä vaan palaa poltetaan, 

ja mitä ei voi polttaa haudataan maahan tai viedään johonkin 

metsään. Kyllähän sä näit sen näiden epävirallisen kaatopaikan,

kun me tultiin tänne.

– Tarkoitatko, että meidänkin pitäisi viedä muoviroskat 

sinne? Nea kysyi.

– Voithan sä leikellä pehmeät muovit vaikka naruiksi ja 

kutoa niistä jotain käsitöitä, Markku ehdotti. – Mun äidillä 

oli tapana kutoa kangaspuilla muovimattoja – ne oli kestäviä.

– Mitä sun äiti nykyään tekee? Nea kysäisi.

– Ei se ole ollut elossa pitkään aikaan, Markku sanoi ja 

ohjasi puheenaiheen muualle. Nea oli havainnut Markusta, ettei 

tämä juuri koskaan puhunut sukulaisistaan tai perheestään, tai 

edes työstään. Vaikka Markku oli Nean seurassa puhelias, 

puheenaiheet koskivat joko käsillä olevaa tilannetta, pop-

kulttuuria tai Neaa itseään. Nea oli kaikessa hiljaisuudessa 

päättänyt saada Markun vaivihkaa kertomaan omasta taustastaan. 

– Mitä sä siis ehdotat, että me tehdään näille roskille, Nea

kysyi. – Mulla nyt ei satu olemaan täällä kangaspuita, enkä mä 

ole kovin hyvä edes virkkaamaan tai kutomaan.

Loppujen lopuksi Markku kaivoi metsään kuopan ja he 

hautasivat muovijätteensä – sekä Nean käytetyt kuukautissiteet 

– sinne. Seuraavalla isolla kauppamatkallaan he ostivat valmiit
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ruokansa metallitölkeissä. Tölkkejä saattoi käyttää taimien 

kasvualustoina ja lisäksi ne ruostuivat luonnossa palasiksi 

paljon nopeammin kuin muovi hajosi. 

Kotona äiti oli sanonut Nean tehneen jätteiden 

kierrätyksestä elämäntehtävänsä ja kysellyt, aikoiko tämä mennä

opiskelemaan jätealaa tai ryhtyä roskakuskiksi. Nean mielestä 

se oli ollut ihan kiinnostava ammattivaihtoehto, eikä hän ollut

suostunut kuulemaan pilkkaa äitinsä sanoissa. Silloin Neasta 

oli tullut hyvä ottamaan vastaan vain sanojen ja lauseiden 

pintamerkitykset. Mutta nyt Markun kanssa hän huomasi 

joutuvansa taas kerran havaitsemaan kätkettyjä asioita, joista 

puhumista mies väisteli parhaansa mukaan. Jos esimerkiksi 

Markun äiti oli harrastanut mattojen kutomista, tämä oli 

varmaankin ollut aika vanha… Oliko Markku syntynyt perheensä 

iltatähtenä, tai kauan kaivattuna ensimmäisenä lapsena?

Aurinkopaneelit osoittautuivat yllättävän toimiviksi heti, kun 

he olivat saaneet järjestelmän muuntajineen ja akkuineen 

toimimaan. Nea huomasi nauttivansa teknisten systeemien 

pystyttämisestä. Sähköä riitti mukavasti sekä lamppuihin että 

Markun rakastamaan televisio-/DVD-soitin -yhdistelmään, vaikka 

oli vasta helmikuun alkupuoli. Nea päätteli, että tämän verran 

Suomea etelämmässä valon määrä oli melko suuri halki vuoden.

Helmikuu oli todella päässyt alkamaan melkein varkain 

Nealta. Hän huomasi ajantajunsa hämärtyneen eläessään ilman 

sosiaalista mediaa, sähköpostia tai lukion sähköistä Wilma-

järjestelmää. He olivat ripustaneet keittiöön seinäkellon, 

josta Markku otti öisin paristot pois, sillä hän väitti kellon 

tikityksen estävän häntä nukahtamasta. Mutta nyt sähköjen 

saamisen myötä he saattoivat ladata kännyköitään, ja vaikkei 

niissä ollut yhteyttä ulkomaailmaan, Nea pystyi ainakin 

tarkistamaan mikä päivä oli.
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Penkkaripäivä oli Suomessa tullut ja mennyt ilman, että Nea 

oli muistanut koko asiaa, ja nyt hänkin oli teoriassa 

lukulomallaan. Teoriassa. Hän oli alkanut olla yhä epävarmempi 

sen suhteen, halusiko palata takaisin kirjoituksiin mennessä. 

Elämä linnassa Markun kanssa oli alkanut hänestä tuntua 

jotenkin todellisemmalta tai ainakin tärkeämmältä kuin se, mikä

häntä Suomessa odotti. Sitä paitsi hän oli saanut aloitettua 

eeppis-romanttisen historiallisen fantasiaromaaninsa 

kirjoittamisen, kiitos uudelta ystävältään Biljanalta saamiensa

vaikutteiden.

(Lisäksi Nea oli heidän ollessaan kauppareissullaan 

Tsarevossa lähettänyt äidilleen viestin puhelimestaan ja 

tarkistanut viestinsä, sähköpostinsa sekä sosiaalisen median 

kanavansa. Milla ja Anna lähettelivät päivityksiä 

elämänmenostaan kuten ennenkin, mainitsematta Neaa missään. 

Kummaltakaan ei ollut tullut viestiä tai sähköpostia Nealle, 

eikä heidän nimiään näkynyt vastaamatta jääneissä 

puheluissakaan. Nean äidiltä oli tullut tammikuun aikana pari 

soittoa ja muutama tekstiviesti:

”HYVÄ KUN LÄHDIT, TÄÄLLÄ ON NYT ENEMMÄN TILAA”

”JOS SULL A KAIKKI HYVIN, EI KIIRETTÄ TULLA TAKASIN”)

Nean oli tehnyt mieli lähettää someen seudusta kännykällä 

ottamiaan kuvia, mutta hän päätti toisin. Kun maailma ei 

välittänyt hänestä, miksi hänen pitäisi välittää maailmasta? 

Päätelmässä oli täydellinen, julma logiikka, Nea ajatteli.
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Tietenkin Nea välitti yhä muusta maailmasta, välitti paljonkin.

– Äidit ja tyttäret, se on joskus vaikeaa, sanoi Biljana, 

jonka kanssa Nea kaulitsi taikinapalloja millin paksuisiksi 

levyiksi jauhotetulla laudalla. Nea oli opettelemassa, miten 

tehtiin banitsaa, perinteistä bulgarialaista suolaista 

leivonnaista.

– Minun äidille on ihan sama, tulenko takaisin Suomeen vai 

en, Nea sanoi englanniksi. Biljanan englanti hoiperteli jonkin 

verran käytön puutteen vuoksi, mutta yleisesti ottaen he 

pystyivät ymmärtämään toisiaan.

– Ehkä hän toivoo, että sinä opit elämään… miten se 

sanotaan… omalla tavallasi, Biljana sanoi laittaen fetan 

tapaista juustoa taikinalevylle, josta hän kääri taitavin 

liikkein pitkänomaisen nyytin. Nyytit puolestaan laitettiin 

spiraalin muotoon isoon vuokaan. Nea teki omat nyyttinsä paljon

kömpelömmin, ja juustotäyte pursui aina ulos sieltä täältä.

– Äitiä vain ärsyttää, etten tahdo elää samalla tavalla kuin

hän, Nea sanoi. – Hän ei halua edes matkustaa.

– Ainakin äitisi tietää, että olet täällä turvassa enosi 

kanssa, sanoi Biljana. Nea ja Markku olivat päätyneet tähän 

selitykseen, sillä Markun mukaan heillä oli molemmilla 

tarpeeksi geneerinen suomalainen ulkonäkö, että he saattoivat 

käydä sukulaisista. Eikä Nea ollut mielestään liiaksi 
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valehdellut. Olihan hän kertonut äidilleen, mihin maahan oli 

menossa.

– Sanotko vielä kerran, miten lasketaan kymmeneen 

bulgaariksi? Nea kysyi.

– Edno, dve, tri, tshetri, pet, Biljana aloitti. Nea toisti 

sanat. Biljana jatkoi: – Sitten tulee shest, ssedem, osem, 

devet ja deset.

– Nea toisti numerot muutamaan kertaan. Vuoka oli nyt täytetty 

taikinakranssilla, ja Biljana voiteli koko komeuden 

kananmunalla ennen kuin työnsi sen uuniin. Nea ihaili naisen 

kukkakuvioidun paidan hihojen alta näkyviä lihaksikkaita 

käsivarsia ja toivoi, että hänelläkin olisi ollut samanlaiset. 

Biljana oli vähän alta nelikymppinen, eikä hänellä ollut 

korjaamoyrittäjämiehensä kanssa lapsia. Nea oli vaistonnut, 

ettei nainen halunnut puhua siitä asiasta. Kaikesta muusta he 

olivatkin puhuneet sen verran kuin molempien kielitaito salli.

Biljana oli kertonut Nealle metsälinnan traagisen tarinan: 

Kylän vanhukset väittivät linnan olleen epäonninen siitä 

lähtien, kun sen alun perin omistanut aatelisperhe koki 

tragedian ensimmäisen maailmansodan loppuvuosina. Esikoispoika 

kuoli sodassa tai vain katosi, ilman että perhe sai koskaan 

tietää, miten hänen oli käynyt. Lähes koko muu perhe menehtyi 

espanjantautiin. Vain yksi tytär jäi asumaan linnaan, erakkona 

ja järkensä menettäneenä. Nainen oli kuollut – hirttänyt 

itsensä – samana päivänä, jolloin tsaari Borisin kuolema oli 

julistettu radiossa, elokuun lopussa 1943.

– Oliko se nainen suuri tsaarin ihailija? Nea kysyi.

– Ei, mutta hänen sukunsa oli puoliksi juutalainen, Biljana 

selitti.

– Nyt en ymmärrä, Nea sanoi.

– Et tiedä, kuka tsaari Boris oli?

Nea ei muistanut, että Bulgarian historiaa olisi käsitelty 

kovin paljon lukion kursseilla, eikä hän ollut tiennyt 
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Bulgariaa hallinneiden kuninkaiden nimittäneen itseään 

tsaareiksi. Biljana kertoi Boris III:n olleen Bulgarian 

viimeinen tsaari, joka oli ollut myötäilevinään Hitlerin Saksaa

mutta todellisuudessa vastustanut natseja. 

Kun Saksa oli odottanut Bulgarian liittyvän mukaan sotaan 

Neuvosto-Venäjää ja liittoutuneita vastaan, Boris oli tyytynyt 

julistamaan sodan Yhdysvalloille ja Iso-Britannialle, jotka 

vaikuttivat olevan tarpeeksi kaukana, ettei mitään 

konkreettista sodankäyntiä tarvitsisi harjoittaa. Ja kun natsit

käskivät bulgarialaisia kokoamaan kaikki juutalaisensa, jotta 

nämä voitaisiin viedä tuhoamisleireille, tsaari Boris oli 

kieltänyt sen.

– Boris määräsi kaikki vahvat nuoret juutalaiset miehet 

tietöihin maan keskiosiin, Biljana kertoi. – Hitlerille hän 

sanoi, että juutalaiset rakensivat teitä, eikä heistä voitu 

luopua sen takia. Hitler tietenkin suuttui ja tuli tapaamaan 

tsaaria elokuussa -43. Pian sen jälkeen Boris kuoli.

– Mihin hän kuoli? kysyi Nea, jota tarina oli alkanut 

kiehtoa.

– Tsaarin saksalaiset lääkärit sanoivat, että hän sai 

sydänkohtauksen, Biljana sanoi. – Mutta hänellä oli… miten se 

sanotaan… laikkuja iholla. Moni sanoi, että hän oli saanut 

hitaasti vaikuttavaa myrkkyä.

– Ja saksalaisetko salamurhasivat tsaarin?

– Ei tiedetä. Tsaarin tytär väitti, että sen tekivät 

italialaiset, Mussolinin käskystä. Minä en usko siihen.

Biljana otti banitsan uunista. Leivonnaisen herkullinen 

tuoksu levisi huoneeseen, joka toimi samanaikaisesti sekä 

keittiönä että Biljanan kampaamosalonkina.

– Ymmärrätkö nyt, miksi linnan yksinäinen vanha neiti otti 

henkensä? Biljana kysyi heidän  nautiskellessaan kuumaa 

banitsaa vahvan kahvin kanssa. – Hän kuoli ennemmin oman käden 
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kautta kuin antautui natseille. Siitä lähtien linnassa on 

kummitellut.

– Kummitellut? Nea kysäisi. Tätä Biljana ei ollut aiemmin 

maininnut.

– On kuultu askelia, ja sanotaan että joku on nähnyt 

sinimekkoisen naisen katsomassa yläkerran ikkunasta.

– Nyt sinä koetat vain pelotella minua, etten saisi unta 

ensi yönä! Nea sanoi. Mutta Biljana pudisti päätään.

– Ei, olen tosissani. En tiedä, uskonko minä itse niihin, 

mutta olen kuullut aika monta kummitustarinaa linnasta. Sen 

vuoksi siellä ei ole sodan jälkeen kukaan halunnut asua pitkää 

aikaa. Vaikka johtuu se siitäkin, että paikka on niin kaukana 

kaikesta.

– Kaukana se kyllä on, Nea myönsi. 

– Minä en linnaa pelkää, Biljana sanoi. – Mutta kellariin en

varmaan uskaltaisi mennä. Sanotaan, että vanha neiti löydetiin 

sieltä.

Nea kertoi, etteivät he olleet löytäneet kellarin oven 

avainta. Biljanan mielestä se oli vain hyvä.

– Kellari on sen paikan vanhin osa, keskiajalta tai 

vanhemmalta ajalta, Biljana sanoi. – Pitäkää varanne, ettei se 

jonain päivänä lakoa ja linna sen mukana.

– Pidetään mielessä, Nea sanoi ja kysyi, milloin Biljana ja 

hänen miehensä Dimitar tulisivat vierailemaan linnassa.

– En lupaa, että osaisin tehdä banitsaa, mutta voin paistaa 

meille suomalaisen pannukakun, Nea lupasi.

– Miksipäs ei, sanoi Biljana. Sillloin Dimitar saapasteli 

sisään huoltamon puolelta läiskäisten ovet kiinni äänekkäästi. 

Biljana sanoi miehelleen bulgariaksi jotakin, jonka Nea 

päätteli liittyvän banitsaan ja kahviin. Dimitar vastasi ja 

käveli huoneessa edes takaisin elehtien ja puhuen. Biljana 

nyökkäili ja hymyili. Lopulta Dimitar istuutui pöytään ja otti 
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Biljanan tarjoaman lautasellisen banitsaa sekä kaatoi itselleen

kahvia.

– Dimi valitti, että hän joutuu istumaan joutilaana 

viikonkin tai kaksi, ja sitten  äkisti onkin liikaa töitä, kun 

kaikkien laitteet ja autot menevät rikki yhdellä kertaa, 

Biljana selitti Nealle. – Eikä täällä ole nuoria miehiä, joita 

voisi kysyä apulaisiksi vain vähäksi aikaa. Kaikki ovat 

lähteneet kaupunkeihin.

– Minä voisin auttaa, Nea ehdotti hetken päähänpistona. – 

Olen korjannut linnassa aika monta rikkinäistä juttua.

Biljana hymähti.

– Sinä olet tyttö, Nea. Ei tyttöjen kuuluisi tehdä 

sellaista.

Eivätkä he puhuneet siitä enempää.

Ennen lähtöään Nea otti Biljanalta vastaan tusinan verran munia

takapihan kanalasta (”ota vaan, niitä on meillä liikaa”), 

joiden hän toivoi pysyvän ehjinä pahvikennoissaan koko 

pyörämatkan verran linnalle.

– Olet sinä reipas tyttö, kun jaksat polkea pyörällä koko 

matkan linnalle saakka, Biljana sanoi Nean noustessa 

polkupyörän selkään. – Reipas ja rohkea.

– Helppoahan se on, Nea sanoi.

– Kunhan muistat varoa villisikoja. Niitä on taas ollut 

paljon viime aikoina. Metsästäjät saisivat käydä täällä 

useammin ampumassa niitä.

– Eivät villisiat minua pelota, Nea sanoi. Hänen mielestään 

varsinkin villisikojen porsaat olivat söpöjä, kun hän aamu- ja 

iltahämärissä katseli niiden touhuja linnan nurmettuneessa 

puistossa.

– Kun tulet seuraavan kerran käymään, näytän sinulle, kuinka

tehdään bulgarialaista papusoppaa, Biljana lupasi. – Ja kerron 

traakialaisista, esi-isistämme.
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– Oliko täälläkin traakialaisia? Nea kysyi. Biljana osoitti 

kylän itäpuolella kohoilevia tasaisen muotoisia kukkuloita.

– Nuo ovat esi-isien kumpuja. Niiden alla on linnakkeita ja 

hautoja. Me, jotka täällä elämme, tiedämme niistä – mutta 

kukaan muu ei.

Nea polki takaisin linnalle pää täynnä ajatuksia ja ideoita. 

Hän tahtoi kirjoittaa linnassa asuneesta epäonnisesta suvusta, 

yksinäisen naisen pitkistä vuosista, ehkä sekoittaa mukaan 

muinaiset traakialaiset jollain tavalla… Mutta vanhan neidin 

elämään oli saatava jokin mauste, muuten se olisi liian 

pitkäveteinen… Entä jos hänellä oli ollut salainen suhde jonkun

paikallisen merkkihenkilön kanssa, ja suhteesta oli syntynyt 

poika tai tytär… Lapsi kasvaisi orpokodissa tai 

sijaisperheessä, ja saisi selville äitinsä henkilöllisyyden 

vasta, kun olisi liian myöhäistä… Entä jos vanhan neidin poika 

kasvaisi etnisten saksalaisten perheessä, ja hänestä tulisi 

natsi? Natsi, jolla on juutalaiset juuret… Siinä tuntui olevan 

hyvää ironiaa… Mitä muuta? Hänen oli saatava tietää lisää 

bulgarialaisesta kulttuurista ja maan historiasta, se oli 

selvä…

Kun Nea pääsi linnalle, hänen aikomuksensa oli mennä suoraan

huoneeseensa kirjoittamaan kaikki ajatuksensa paperille. He 

olivat aurinkosähkön ja useiden pitkien jatkojohtojen ansiosta 

voineet laittaa sähköllä toimivat irtopatterit pariin 

huoneeseen; se oli helpotus Nealle. Hän oli kaivannut 

yksityisyyttä muutaman keittiössä nukutun viikon jälkeen.

Markku kuitenkin oli valmiiksi pahalla päällä, eikä 

päästänyt häntä keittiötä pitemmälle.

– Taasko sä olit kylällä?

– Joo. Mitä siitä? Nea kysyi. 

– Mä en tykkää siitä, että sä käyt siellä niin usein, Markku

sanoi.
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– Sori, mä en nyt ehtisi puhua, pitää päästä kirjoittamaan 

ennen kuin tulee pimeää.

– No olisit voinut tulla aikaisemmin sieltä pois!

– Biljana näytti mulle, miten tehdään banitsaa, Nea sanoi. –

Se on tosi hyvää fetalla täytettyä pyöreää leivonnaista. Ja mä 

toin munia!

– Kyllä mä tiedän, miksi sä viihdyt Biljanan luona, Markku 

sanoi. – Siellä on lämmintä sisällä ja se tarjoaa sulle ruokaa.

Sä leikit siellä lasta ja jätät sillä välin täällä hommat 

tekemättä. 

– Mä olin tehnyt kaikki tämän päivän työt täällä, ennen kuin

lähdin sinne, Nea sanoi alkaen kimpaantua. – Mä vielä kävin 

kertomassa sulle, että menen.

– En mä muista sellaista, Markku sanoi.

– Et kai, kun sä olit yksillä niistä sun tooosi pitkistä 

torkuista, Nea sanoi. – Paraskin moittimaan mua kylällä 

käymisestä, kun sä itse vietät siellä illat pitkät niiden 

äijien kanssa kaljoittelemassa.

– Sä et voi määrätä tai tuomita, kenen kanssa mä iltani 

vietän, Markku sanoi. – Mä olen lomalla.

– Ihan samat sanat kuule sulle! Nea puuskahti ja tönäisi 

Markkua niin, että mies oli menettää tasapainonsa ja kaatua. – 

Pois tieltä, mä haluan nyt olla rauhassa ja kirjoittaa!

– Okei, tee mitä haluat! Markku huusi Nean perään tämän 

juostessa rappusia yläkertaan.

Päästyään omakseen ottamaansa huoneeseen Nea sulki oven 

perässään ja naksautti sähköpatterin päälle. Hän kietoi täkiksi

aukaisemansa makuupussin ympärilleen ja istuutui sitten risti-

istuntaan lattialle levitetylle patjalleen niin, että patteri 

säteili lämpöä mukavasti hänen edessään. Samassa hän huomasi 

unohtaneensa sytyttää kynttilät; ne antoivat hämärtyvään 

huoneeseen sekä valoa että pientä ylimääräistä lämpöä.
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Nea oli saanut kirjoitettua muistivihkoonsa kymmenisen sivua

tarinaideoita, kun hän käsitti, että jokin vaivasi hänen 

mieltään. Kyllä, hän oli yhä ärtynyt Markulle. Mutta oli 

muutakin. Nea ei ollut mestari käsittelemään omia tunteitaan ja

tai tekemään havaintoja toisten suhtautumisesta häneen, sen 

verran hän oli viime aikoina oppinut. Hän oli kieltäytynyt 

huomaamasta Millan ja Annan antamia hienovaraisia tai melko 

suoriakin vihjeitä, etteivät nämä pitäneet häntä ystävänään. 

Miksi? Koska oli ollut mukavampaa kuvitella, että hän kuului 

tiiviiseen kolmen tytön kaveriporukkaan.

Nean ajatukset palasivat Markkuun. Kyllä, mies oli 

epäreilusti syyttänyt häntä kylillä käymisestä, jota tämä 

itsekin harrasti vähintään yhtä paljon. Ja mikä Nean ylipäänsä 

sitoi tähän linnaan? Ei yhtään mikään. Tässä Nea tiesi olleensa

oikeassa. Hän ravisti Markun pois ajatuksistaan ja jatkoi 

kirjoittamista. Linnan kellari… se hänen oli nähtävä. Hänen oli

löydettävä kellarin avain. Hän halusi kuvailla vanhan neidin 

kuolinkohtauksen yksityiskohtaisesti, eikä se onnistuisi 

näkemättä kellaria, hengittämättä sen ilmaa, tuntematta sen 

tuoksuja ja kuulematta sen ääniä.

Samassa Nean mieleen pamahti, että hän se oli tehnyt väärin 

tönäisemällä Markkua. Niin se oli. Vaikka olisi kuinka vihainen

toista kohtaan, ei tätä silti saanut tuuppia saati lyödä. Se 

oli yksinkertainen, päiväkodissa opittu totuus. Nea oli juuri 

äsken käyttäytynyt typerämmin kuin kolmivuotias taapero.

Hän oli juuri aikeissa mennä alakertaan, kun Markku koputti 

huoneen oveen.

– Nea? Saanko mä tulla sisään? Mä haluan pyytää anteeksi. 

Olin tosi tyhmä.

Nea nousi aukaisemaan oven Markulle. He katsoivat toisiaan 

silmiin.

– Ei, mä olin tyhmä, Nea sanoi. – En olisi saanut tehdä 

sillä tavalla, anteeksi.
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– Tehdä mitä? Markku kysyi hämmentyneenä.

– Tönätä sua pois tieltä.

– Ai se? Sä olit vihainen, ja ihan syystä, Markku kiirehti 

sanomaan. – Ei mulla ole oikeutta moittia missä sä käyt ja 

milloin. Ja musta on kiva, että sä olet saanut kylältä kaverin 

siitä Biljanasta! Se on vaan… Mä mietin äsken, ja tajusin että 

me tultiin tänne yhdessä, mutta nyt me ollaan etääntymässä. Tai

siltä musta tuntuu.

– Okei…

Nea oli häkeltynyt eikä osannut sanoa sen enempää.

– Mä laitoin meille iltateetä. Tuletko ottamaan? Markku 

sanoi. – Jos sä jo olet saanut kirjoitettua sen mitä sun piti.

– Joo, sain mä.

– Niin, ja en ehtinyt aiemmin kertoa, että Dimitar toi sen 

viime Burgasin reissulta DVD-leffoja, Markku puheli heidän 

laskeutuessaan portaita. (Nea oli oppinut, missä kohdin 

askelmista ja kaiteista puuttui palasia, eikä haitannut, vaikka

portaissa oli hämärää.) – Suurin osa mitä se löysi oli 

tusinatavaraa, itä-eurooppalaisia versioita Disney-

klassikoista. Mutta ihan varmaan sattumalta se oli löytänyt 

Miyazakin elokuvia – alkuperäiskielellä.

– Miyazakia olisi kyllä kiva katsella taas vaihteeksi, Nea 

myönsi. 

– Miten olisi vaikka Porco Rosso? ehdotti Markku.

Nean haettua makuupussi-täkkinsä ja tyynynsä yläkerrasta he 

järjestelivät Markun patjan eräänlaiseksi sohvaksi, jolla 

istuen he katselivat Hayao Miyazakin ohjaaman elokuvan 

entisestä ensimmäisen maailmansodan lentäjäsankarista, joka on 

kirouksen vuoksi ottanut punaisen lentäjäsian muodon. 

Tekstitykset olivat bulgaariksi tai venäjäksi, joista he 

valitsivat ensimmäisen vaihtoehdon, sillä Nea halusi oppia 

kieltä. 
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Elokuva oli heille molemmille tuttu, ja vaikkei Nea ollut 

Markun lailla käynyt japanin kursseja, hän muisti suurin 

piirtein ulkoa, mitä henkilöt sanoivat missäkin kohtauksessa. 

Aina välillä he laittoivat elokuvan tauolle ja keskustelivat 

siitä, miten kukin kohta liittyi Miyazakin muihin teoksiin. 

Markku kannatti teoriaa, jonka mukaan Miyazaki oli koonnut 

Porco Rossoon kaikki siihenastiset teoksensa ja vielä oman 

elämänsä tapahtumat. Nean mielestä liian suuri symboliikan 

hakeminen pilasi katselukokemuksen.

– Mutta onhan se nyt ihan selvää, että Porco eli Marco on 

Miyazaki itse, Markku sanoi. – Katso tuotakin kohtausta, jossa 

lapsilauma kiipeää Porcon koneen päälle. Se on viittaus siihen,

kun Miyazaki oli tekemässä Pikku Heidiä ja alkuperäisiä Muumeja

ja muita pienten lasten sarjoja...

– Joo joo, en mä sitä kiellä, Nea sanoi. – Mulle se ei vaan 

ole Porco Rosson tärkein juttu.

He laittoivat elokuvan taas pyörimään hetkeksi.

– Sä taidat muuten eläytyä Porcoon aika paljon, vai mitä? 

Nea kysyi vähän ajan päästä. – Sillähän on sama nimikin kuin 

sulla.

– Joo, miksei. Sun suosikki on varmaan Fio? Markku sanoi.

– Mua häiritsee, että Fio on saman näköinen kuin Tuulen 

Laakson Nausicäa. 

He jatkoivat katselemista ja jutustelua elokuvan loppuun 

saakka. Koska ruutu oli pieni, he istuivat väistämättä aika 

lähekkäin. Nea havaitsi Markun hivuttautuneen lopulta istumaan 

kylki hänen kyljessään.

– Tätä mä olen kaivannut, Markku sanoi. – Että me tehdään 

yhteisiä juttuja. Niin kuin aluksi. Näin on mukavaa.

– Joo, mä tajuan mitä sä tarkoitat, Nea sanoi.

– En usko, että tajuat ihan kokonaan.
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– Mitä sä tarkoitat? Nea kysyi. Markku laski kätensä hänen 

kädelleen. Nea ei juuri pitänyt kosketuksesta, mutta ei vetänyt

kättään poiskaan.

– Saanko mä pussata sua? Yksi pusu vaan?

– Ei, Nea sanoi ykskantaan. – Mä en halua. Sä tiedät, ettei 

se ole mun juttu.

– Joo, niinhän sä olet sanonut, Markku sanoi ja huokasi 

syvään. – Mutta mistä sä tiedät sen niin varmasti, ellet ensin 

edes kokeile?

Markku kuljetti kättään Nean reittä pitkin. Nea sävähti 

seisomaan ja kietoi täkin ympärilleen tiukemmin.

– Mä menen nyt nukkumaan.

Nea kiirehti yläkertaan ärtyneenä. Miksi Markun oli aina 

pilattava kaikki! Kun hän heittäytyi patjalleen, linnatarina 

alkoi tanssia hänen ajatuksissaan. Kyllä – hän sai kiinni 

henkilöstä ja tämän tuntemasta ahdistuksesta – ja tuossa oli 

toinen tärkeä henkilö, hankalassa tilanteessa hänkin mutta 

toisella tavalla… 

Kun Nea oli Suomessa kirjoittanut fanifiktiota, juuri 

henkilöihin ja näiden tilanteisiin eläytyminen oli ollut ihan 

parasta. Hän sai viedä tarinoita ihan minne vain halusi, ihan 

toisille urille kuin alkuperäisessä sarjassa tai elokuvassa, 

ohjata henkilöt kohti epätoivoa ja sitten taas helpotusta. Nyt 

hän tanssitti omia, itse alusta asti keksimiään henkilöitä – ja

se tuntui ihan yhtä hyvältä, ellei vielä paremmalta. Tarinan 

keksimisen nautinto tuntui hänen ytimessään saakka, kun 

fyysinen ja henkinen kietoutuivat toisiinsa.
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Äkisti oli maaliskuu, ja kevät. Ilmojen lämmetessä ja 

ympäröivän maailman hallitsevan värin muuttuessa vihreäksi Nean

oli vihdoin myönnettävä itselleen, ettei hän aikonut osallistua

sen kevään ylioppilaskirjoituksiin. Koko helmikuun ajan hän oli

kannatellut mielessään ajatusta lukulomalla olemisesta ja 

Suomeen palaamisesta hyvissä ajoin ennen maaliskuun 

puoltaväliä. Todellisuudessa hän ei ollut lukenut lainkaan, 

vaan käyttänyt aikansa linnan kunnostamiseen ja 

kirjoittamiseen. 

Ruoka-, vaate- ja jätehuoltokin sekä paikkojen puhtaana 

pitäminen veivät nekin Nean aikaa yhä enemmän, sillä Markku 

osallistui niihin vain käymällä ostoksilla ja kaivamalla 

kuoppia hitaasti maatuville jätteille. Oli mies sentään 

korjaillut päälinnaa ja sen sivurakennuksia sekä asentanut 

puisen portin linnaan vievän tien alkupäähän. Mutta kun viikot 

kuluivat, Markku teki yhä vähemmän mitään linnaan liittyviä 

töitä.

Porco Rosso -illan jälkeen Nea oli suhtautunut Markkuun niin

neutraalisti kuin mahdollista, ainakin omasta mielestään. Hän 

otti miehen huomioon, laittoi ruokaa heille molemmille ja kävi 

sanomassa, kun oli aika käydä pöytään. Nea osallistui kyllä 

keskusteluun, jos kyse oli animaatioista tai sarjakuvista – sen

suhteen heidän välinsä olivat ennallaan. Mutta kun Nea koetti 

ottaa puheeksi Biljanalta ja muilta kylän naisilta oppimiaan 
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bulgarialaisia tapoja tai maan historiaa, kieltä tai 

kulttuuria, Markkua ei kiinnostanut kuunnella.

Markku ei ollut edelleenkään suostunut avautumaan omasta 

elämässään Suomessa, perheestään tai sukulaisistaan. Nea oli 

toistaiseksi päättänyt olla välittämättä tästä 

sulkeutuneisuudesta. 

Biljanan ja hänen miehensä Dimitarin käydessä kerran 

vierailulla linnalla sekä Nea että Markku olivat onnistuneet 

pitämään yllä kulissiaan enosta ja siskontyttärestä, jotka 

laittoivat paikkoja kuntoon linnan omistajan heinä-elokuista 

lomavierailua varten. Pariskunnan mentyä Markku oli sanonut, 

ettei halunnut heitä sinne enää koskaan.

Talon töiden suhteen Nea oli havainnut Markun ryhtyvän 

mieluummin isoihin, kertasuorittamista vaativiin hommiin kuin 

jatkuvaa pientä ylläpitoa vaativiin tehtäviin. Pyykinpesu oli 

yksi näistä. Nea oli alkanut pitää huolta, että puuhellalla oli

aina iso kattilallinen lämmintä vettä, ja iltaisin oli helppo 

kiehuttaa tarpeellinen määrä alusvaatteiden, sukkien ja 

villasukkahousujen pesemistä varten. Homma vei puolisen tuntia 

illassa. Kerran kahdessa viikossa hän sitten kuumensi vähän 

enemmän vettä ja pesi paitoja ja housuja. Lakanat hän vei 

repussa Biljanalle, jolle hän maksoi hieman käteistä pesukoneen

käytöstä.

Markku puolestaan antoi likapyykkiensä kasvaa sekavaksi 

vuoreksi entisen isännän huoneen lattialle, kunnes hän teki 

vaatteiden ja lakanoiden pesusta suuren ja näyttävän 

operaation. Sama näyttävien kertahankkeiden periaate koski myös

puutarhanhoitoa, linnan päärakennuksen tai sivurakennusten 

kunnostusta tai kauppareissuja. Nea mietti, oliko miehillä 

sisäänrakennettu tarve olla sankareita, mikä piti osoittaa 

tekemällä suuria yksittäisiä mainetekoja. Astioiden 

tiskaaminen, puuron keittäminen, perunoiden kuoriminen tai 
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villasukkien parsiminen ei tuonut suuren ja vaikean operaation 

jälkeistä tyydytyksen tunnetta.

Nea oli oppinut saavansa Markun parhaiten liikkeelle 

kertomalla isosta tekemättömästä työstä, joka helpottaisi 

heidän elämäänsä suuresti. Jollei mitään sellaista ollut 

tarjolla, Markku saattoi vain oleilla ja lähinnä torkkua koko 

päivän. 

Koska Nealla ei ollut aiempaa kokemusta miehen kanssa 

asumisesta, hänen oli mahdoton päätellä, johtuiko Markun käytös

biologiasta vai oliko se kulttuurisidonnaista – vai ominaista 

juuri Markulle itselleen. Käynneillään Biljanan luona hän oli 

havainnut kylän miesten peruskäyttäytymisen ja -asenteen 

muistuttavan jossain määrin Markun käytöstä. Silloin kun 

miehillä ei ollut isoja töitä tehtävänä, he näyttivät olevan 

enimmäkseen tyhjäkäynnillä – istuskelivat yksin tai muutaman 

kaverin kanssa juoden olutta tai kahvia, joskus keskustelivat 

mutta usein vain vaikenivat porukalla. Naisilla taas oli koko 

ajan jotain pientä touhua meneillään. 

Nea ei muistanut koskaan ennen olleensa näin iloinen keväästä. 

Linnan vanhasta hyötypuutarhasta nousi vauhdilla yrttejä, 

hedelmäpuut valmistautuivat kukkimaan, ja ennen kaikkea ei 

tarvinnut koko ajan miettiä, miten taistella kylmyyttä vastaan.

Oli suloista kävellä ulos auringonpaisteeseen lyhythihaisessa 

t-paidassa ja kuunnella lintujen moninaista laulukuoroa 

kaikkialla linnan ympärillä.

Markun suhteen tuli kuitenkin uusi ongelma. Tai kun Nea 

mietti tarkemmin, hän tajusi sitä ilmenneen jo aiemminkin. Nea 

peseytyi linnan kylpyhuoneessa mökkisaunan tyyliin käyttäen 

kolme ämpärillistä lämmintä vettä, ja vaikka hän yleensä 

ilmoitti selkeästi menevänsä peseytymään, Markku toisinaan 

törmäsi kylpyhuoneeseen kesken toimituksen. Mies pyysi kyllä 

aina anteeksi ja väitti unohtanensa mitä Nea oli sanonut, tai 
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kuulleensa jotain muuta. Pian Nea hoiti pesutouhunsa sanomatta 

mitään Markulle, silloin kun mies oli jossakin aivan muualla, 

tekemässä pitkällistä työtä ulkosalla tai mieluiten istumassa 

iltaansa kylällä. Konsti oli toiminut ja antanut Nealle 

peseytymisrauhan.

Nyt ilmojen lämmettyä lähes kahteenkymmeneen asteeseen Nea 

oli alkanut ottaa tavakseen mennä aurinkoisina päivinä linnan 

lähettyvillä virtaavan puron rantaan ja peseytyä siellä. Oli 

mukavaa, ettei tarvinnut koko ajan miettiä veden loppumista. 

Veden puhtaudesta ei ollut mitään takeita, mutta tähän mennessä

hän ei ollut ainakaan saanut ihottumaa siinä kylpemisestä. 

Syvimmässä kohdassaan puro ulottui häntä juuri ja juuri polven 

alle; vesi oli kirkasta niin kuin se usein on saastuneissa 

paikoissa.

Mutta parin viikon kuluttua Nea tajusi Markun katselevan 

häntä salaa puiden lomasta. Eikä mies vain katsellut, vaan 

kuvasi häntä kännykällään!

Nea taisteli t-paidan ja farkut märän ihonsa päälle ja 

juoksi sitten Markun luo. Mies ei ollut lähtenyt minnekään, 

vaan kuvasi Nean lähestymistä kaikessa rauhassa.

– Mitä sä oikein teet?!

– Kyllähän sä näet, Markku vastasi. – Sä näytät niin 

somalta, kun sä kylvet purossa.

– Joo, tosi somaa, kun niistän mun nenää veteen tai pesen 

persettä, Nea sanoi. 

– Oho, sähän olet oikeasti vihainen! Et sä yleensä käytä 

tuommoista kieltä.

– No nyt käytän. Lopeta mun kuvaaminen. En halua, että sä 

otat musta enää yhtään kuvaa – ainakaan ilman mun lupaa.

– Aika hurja vaatimus, Markku sanoi.

– Sähän sanoit haluavasi tehdä mut onnelliseksi, Nea sanoi. 

– Salaa kuvaaminen ei tasan tarkkaan kuulu mun käsitykseen 

onnellisuudesta.
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– Okeei, mä lopetan, jos se on sulle noin tärkeää, Markku 

sanoi, naksautti kännykän pois päältä ja laittoi sen 

takataskuunsa.

Markku piti lupauksensa eikä enää kuvannut Neaa. Tai ainakaan 

Nea ei sitä huomannut. Sen sijaan miehen käytöksessä alkoi 

maalis-huhtikuun viikkoina ilmetä kaikenlaista muuta outoa. Nea

koetti olla kiinnittämättä siihen huomiota, sillä hän oli 

keskittynyt kirjoittamaan tarinaansa linnan yksinäisen neidin 

ja tämän vielä yksinäisemmän pojan kohtaloista. Tästä tulisi 

hänen ensimmäinen romaanin mittainen tarinansa! Eikä se ollut 

mitään fanifiktiota, vaan sijoittui oikeaan maailmaan – ainakin

melkein. Nea salli itselleen pienen lipsumisen fantasian, 

kauhun ja vaihtoehtotodellisuuksien puolelle, sillä niitä oli 

vaikea välttää.

Kirjoittaessaan tai tarinankulkua ja henkilöiden 

keskusteluja sommitellessaan Nea sulki pois Markun mielestään 

ja näkökentästään. Kokonaan se ei onnistunut, joten hän kanavoi

Markussa havaitsemaansa käytöstä yhteen tarinan henkilöistä: 

Tällä turhautuneella vanhalla miehellä (tarinassa 76-

vuotiaalla) oli tapana katsella nuoria tyttöjä esimerkiksi 

maauimaloissa tai rantapuistoissa – ja tyydyttää itseään 

katseilta piilossa. Nea suunnitteli voitonriemu mielessään 

kohtausta, jossa kolme tyttöä piirittää vanhan runkkarin ja 

nauraa tälle. 

Sillä Markun runkkaaminen oli Neasta lähinnä noloa ja 

naurettavaa. Mies oli ottanut tavakseen tirkistellä Neaa tämän 

ollessa arkisissa askareissa – ja runkata. 

Eräänä iltana Nea päätti viimein ottaa asian puheeksi. He 

istuivat iltapalalla ja Nea oli juuri keittänyt pannullisen 

teetä, johon hän oli laittanut yrttejä pihalta.
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– Mä taidan lähteä Suomeen piakkoin, Nea sanoi. – Mun tarina

on kohta valmis, ja haluan mennä kirjoittamaan sen puhtaaksi 

tietokoneella.

– Voisit sä sen täälläkin tehdä, Markku ehdotti. – Sähköä 

riittää nyt, kun on paljon päivänvaloa. Mä voin hommata sulle 

käytetyn tabletin tai läppärin, jolla sä voit kirjoittaa.

– Joo, no... Nyt kun tarina on valmis, mun ei tarvi enää 

olla Bulgariassa, Nea sanoi. – Kaikki lähdemateriaali on nyt 

mun päässä ja muistikirjoissa, ja tekstissä.

– Jaa, vai niin. Harmi, ettei tästä tullut mitään.

– Se oli kuule ihan susta kiinni, Nea sanoi. – Mistä mä 

tiesin, että sä aikoisit käyttäytyä sillä tavalla? 

– Millä tavalla?

Nea huokaisi.

– Kyllä sä tiedät.

– Voi voi sun kanssa, Markku sanoi. – Mä olen nämä viime 

viikot koettanut saada sua tajuamaan, että seksuaalisuus on 

olemassaoleva vahva voima, jota sä et voi kieltää.

– Mitä? Nea ihmetteli voimatta uskoa korviaan. Luuliko mies 

todella tarjoilevansa järkiselitystä käytökselleen?

– Miten sä voit muka kirjoittaa minkäänlaisia uskottavia 

tarinoita aikuisille, jos sä jätät niistä pois kaiken seksin ja

seksuaalisuuden? Markku kysyi. – 95 prosenttia ihmiskunnasta ei

ole neutrieunukkeja niin kuin sä! Mä sain mun ekan stondiksen 

kuuden vanhana.

– Ja niitä sun seisokkeja mä olen joutunut katselemaan 

viimeiset neljä viikkoa, Nea sanoi. – Arvaa, kyllästyttääkö!

– Mä en ole hetkeäkään uskonut, että sä olet oikeasti 

aseksuaali, Markku sanoi. – Sä vaan torjut sen kaiken – ehkä 

koska et halua kasvaa aikuiseksi.

– Se ei ole totta! Mä olen koko vuoden ollut tässä linnassa 

se aikuinen, Nea puuskahti ja nousi pöydästä. – Sä se 

löffäilet, jätät kaikki tavarat lojumaan ja mieluiten vältät 
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töiden tekemistä, ja vielä runkkaat joka paikassa missä sua 

sattuu huvittamaan. Tosi aikuista touhua. Ihmettelen, miten sä 

olet voinut olla työelämässä, kun et osaa ottaa minkäänlaista 

vastuuta mistään täällä.

– Sun oli aika oppia vastuun ottoa, ei mun, Markku vastasi. 

– Siksi mä annoin sun määrätä, kuinka tätä paikkaa pidetään 

kunnossa.

– Ai sä koetit oikein opettaa mua? Nea kysyi ja tönäisi 

tuoliaan niin että se rojahti kolisten lattiakiveykselle. – Mä 

en tarvi susta mitään isähahmoa! Mä lähden huomenna ja se 

siitä.

– Eikö mieluummin maanantaina? Markku kysyi, kun Nea oli jo 

lähdössä keittiöstä. – Nyt on perjantai-ilta. Dimitar on 

menossa Varnaan maanantaina; se voi ottaa sut kyytiin ja voit 

siellä nousta junaan – tai ottaa lennon.

– Joo, okei. Maanantaina, Nea sanoi huo’ahtaen.

– Selvä, mä puhun huomenna Dimitarille, Markku sanoi. – 

Mennään vaikka yhdessä, niin voit sanoa hyvästit Biljanalle ja 

muille sun tutuille. Eikö niin? 

Heidän eeppinen riitansa oli näin kutistunut arkipäiväiseksi

käytännön asioiden hoitelemiseksi. Se mietitytti Neaa hänen 

maatessaan patjallaan odottamassa unta. Muitakin käytännön 

asioita pulpahteli mieleen: Mitä hän ottaisi mukaan, mitä 

jättäisi tänne? Markku oli ostanut hänelle joitakin uusia 

vaatteita; olisiko paras jättää ne tänne? Oliko hänellä 

tarpeeksi paljon puhtaita sukkia ja alusvaatteita matkalle? 

Ottaisiko hän lennon vai menisikö busseilla ja junilla? 

Jälkimmäinen riippui siitä, oliko Markku yhä valmis 

kustantamaan hänen matkansa takaisin, kuten oli luvannut.

Äitinsä suhteen Nea oli tällä välin tajunnut ratkaisun 

olevan aika yksinkertainen: Hän muuttaisi pois. Kunhan hän 

pääsisi Suomeen, hän alkaisi katsella, mistä löytäisi vuokra-

asunnon itselleen. Jos hyvin kävisi, hän pääsisi asumaan 
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omilleen muutaman viikon sisällä. Nea ei käsittänyt, miksei 

ollut tullut aiemmin ajatelleeksi pois muuttamista. Kai hän oli

jämähtänyt liiaksi tyttären rooliinsa. Hän etsisi itselleen 

työpaikan kesäksi, jotta pystyisi maksamaan vuokran, ja 

kirjoittaisi ylioppilaaksi syksyllä. Eikä hän tarvinnut paljoa 

unta, joten hänelle jäisi kesällä vielä hyvin aikaa kirjoittaa 

romaani linnan vanhasta neidistä puhtaaksi. Kaikki vaikutti 

äkisti hyvin selkeältä.

Ennen nukahtamistaan Nea myönsi itselleen tuntevansa ihan 

vähän vahingoniloakin päätöksestään lähteä. Hän ei nimittäin 

uskonut Markun pärjäävän linnassa omillaan kahta viikkoakaan. 

Vaan se ei olisi enää hänen ongelmansa.
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Kun Nea seuraavana aamuna laskeutui rappusia keittiöön, hän 

hämmästyi huomatessaan Markun olevan jo jalkeilla ja 

puuhailevan aamupalaa ja kahvia.

– Huomenta! Tänään haluan lähteä ajoissa liikkeelle ja ostaa

kylältä herkkuja, Markku sanoi heidän istuutuessaan pöytään. – 

Aion laittaa meille hyvän illallisen lähtösi kunniaksi.

Nealla ei ollut tapana kieltäytyä hänelle tarjotusta 

ruoasta, varsinkaan nykyisin. Aika linnassa oli opettanut 

hänelle nälän merkityksen. Syömisestä oli tullut hänelle 

tärkeämpi tapahtuma kuin mitä se oli koskaan Suomessa ollut.

Kylällä Biljana oli liikuttunut kuullessaan Nean 

lähtöaikeista.

– Tulethan kuitenkin takaisin? Ethän sinä ehtinyt edes oppia

kunnolla meidän kieltäkään, Biljana sanoi. Nealla ei ollut 

sydäntä kertoa, ettei hänellä ehkä olisi moneen vuoteen 

tilaisuutta tai varaa palata Bulgariaan ja tähän kylään. Sen 

sijaan hän kiitti Biljanaa kaikesta, mitä oli naiselta saanut.

– Aion kyllä laittaa bulgarialaista ruokaa Suomessakin, Nea 

vakuutteli ja tarkoitti mitä sanoi.

– On ollut mukavaa nähdä täällä kylällä nuoret kasvot, 

Biljana sanoi. – Kaikki nuoret ovat muuttaneet pois ja vain 

vanhat ovat jääneet. 

– Mutta et sinä ole vanha, sanoi Nea, joka tiesi Biljanan 

olevan nelikymppinen.
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– Kohta olen. Näen äitini kasvot, kun katson aamulla 

peiliin. Jos Dimi malttaa luopua korjaamosta, niin ehkä mekin 

muutamme pois.

Heidän polkiessaan kylältä takaisin linnalle Markku kyseli, 

mitä Nea oli keskustellut Biljanan kanssa hänen ollessaan 

hakemassa ruokatarvikkeita ja sopimassa kyydistä Varnaan 

Dimitarin kanssa. Nea kertoi Biljanan melankolisista puheista.

– Mähän olen sanonut, että se nainen on alkanut pitää sua 

ottotyttärenä, oli Markun käsitys. – Onko se kertonut sulle, 

kuinka kauan ne koetti saada omaa lasta?

– Ei me olla puhuttu siitä, Nea sanoi.

– Dimitar kertoi mulle, että Biljanalla on ollut semmoiset 

viisi tai kuusi keskenmenoa ja yksi lapsi, joka syntyi 

kuolleena seitsemännellä kuulla, Markku paljasti. – En yhtään 

ihmettele, jos silloin on iso halu hoivata jotakuta.

Nea aikoi juuri sanoa, ettei olisi yhtään halunnut kuulla 

Biljanan ja Dimitarin yksityiselämän ongelmista ainakaan 

Markulta, kun mies päästi älähdyksen. 

– Portti! Se on auki!

He olivat juuri polkemassa linnalle vievää polkua, ja nyt 

Neakin näki, että puinen portti oli jätetty raolleen.

– Siellä on tunkeilija!

– Ei välttämättä, Nea sanoi. – Ehkä sä vaan jätit sen noin, 

kun me lähdettiin.

– Ei. Mä laitoin sen hakaan, Markku vakuutti.

He polkivat kiireen vilkkaa linnan pihaan. Siellä osoittautui, 

että Markku oli ollut oikeassa. Päärappusten vierelle oli 

jätetty vieras polkupyörä sekä iso oranssi rinkka. Nea katsoi 

pyörää tuntien hienoista kateutta; tuollaisella 

akkukäyttöisellä maastopyörällä oli varmasti mukava kulkea 

ylämäkiä.
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– Missä se tyyppi on? Onko se murtautunut sisään? Markku 

kyseli vimmoissaan. Nea ei ollut koskaan nähnyt miestä noin 

kimpaantuneena. Hänen mielestään se oli hieman huvittavaa, 

sillä hekin asustelivat linnassa omin luvin.

– Mä en usko, että se on sisällä, Nea sanoi. – Mä lukitsin 

kaikki paikat ennen kuin me lähdettiin. Markku – mitä jos se on

omistaja? Tai joku sen sukulainen?

– Älä hulluja puhu. Se heppu tulisi tänne Teslalla tai 

helikopterilla eikä millään hemmetin polkupyörällä, Markku 

sanoi heidän lähtiessään kiertämään linnaa. – Sama koskee sen 

koko sukua. Parempi, että sä menet sisälle tarkistamaan, ettei 

siellä varmasti ole ketään.

– Ei, mä pysyn täällä. Kaksi on parempi kuin yksi.

– Kiva, että sä olet tuota mieltä, Markku sanoi. – Tottahan 

se on.

Nea ei ollut varma, minkälaisen tyypin hän oli odottanut 

näkevänsä, mutta maakellaria vasten nojaileva pitkänhuiskea, 

linnaa pitkäputkisella kameralla tähtäilevä nuori mies ei 

ainakaan vastannut ajatusta vaarallisesta tunkeilijasta. 

Miehellä oli sotkuinen, tummanruskea vähän kihartava tukka, 

mustat farkut ja musta nukkaantunut villapaita vihreän avoimen 

hupputakin alla. 

– Oh, hello! nuori mies huikkasi Nealle ja Markulle. – Are 

you living in here? I thought this castle was empty.

– Yes, we live here, Markku sanoi äreästi.

Nuori mies kertoi huolettomaan sävyyn olevansa valokuvaaja, 

tai oikeastaan viimeisen vuoden valokuvauksen opiskelija 

Saksasta. Hän oli saanut idean lähteä kuvaamaan kaikki 

Bulgarian linnat, varsinkin sellaiset jotka olivat asumattomia 

ja raunioituneita. Nea kiinnitti huomiota miehen silmien 

vaaleanvihreään väriin ja verraten leveään suuhun tämän muuten 

kapeanpuoleisissa kasvoissa.
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– Anteeksi, luulin tosiaan tätä paikkaa autioksi kun päätin 

poiketa, mies jatkoi. – Sitten pihassa tajusin, että täällä 

asutaan, mutta rakennus oli visuaalisesti niin erikoinen, 

erilainen tyylillisestikin kuin linnat täällä päin yleensä, ja 

valo sen verran upea, että päätin jäädä kuvaamaan sitä. Minun 

nimeni on muuten Michael Kaminski.

– Hauska tutustua, sanoi Nea ja kertoi nimensä. Samassa hän 

katui, koska oli tullut käyttäneeksi oikeaa sukunimeään. Markun

ja hänen kyläläisille kertomaan peitetarinaan kuului, että 

heillä oli sama sukunimi.

– Tekään ette ole täältä, Michael totesi.

Markku kertoi lyhyesti, keitä he olivat ja mitä tekivät 

linnassa, vaikka eivät omistaneet sitä tai olleet vuokralla. 

Kylällä tarinaa ei ollut kukaan kyseenalaistanut ainakaan Nean 

kuullen, mutta nyt Nea oli havaitsevinaan lievää skeptisyyttä 

Michaelin ilmeessä.

– Te olettekin ensimmäiset suomalaiset, jotka olen tavannut 

Bulgariassa, Michael sanoi.

– Michael Kaminski ei kuulosta saksalaiselta nimeltä, 

ennemmin puolalaiselta, Markku sanoi.

– Ei sitä lausuta ”Maikel” vaan ”Mihha-el”, korjasi Nea 

Markun ääntämystä. – ”CH”-äänne lausutaan saksan kielessä vähän

niin kuin ”hhii”.

– Voi sen sanoa englantilaisittain, ei sillä ole väliä, 

sanoi Michael ja hymyili Nealle tasaisella, huolella oiotulla 

hammasrivistöllään. – Isä kertoi, että hänen isoisänsä isä 

muutti työn perässä Puolasta Saksaan joskus ennen ensimmäistä 

maailmansotaa, tai ehkä vähän sen jälkeen. Saksa on tasaisin 

väliajoin kutsunut väkeä töihin muista maista – ensin tulivat 

puolalaiset, sitten toisen maailmansodan jälkeen kutsuttiin 

jugoslaaveja, italialaisia ja turkkilaisia. Sitten 

siirtolaisten lapsista tuleekin jo ensimmäisen polven 

saksalaisia. Kai se on samanlaista teillä Suomessakin?
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– Meillä se on erilaista, Markku sanoi. – Joko olet saanut 

kaikki valokuvasi otettua?

– Olen melkein valmis. Lähden kohta pois jaloistanne. Kiitos

että annatte minun kuvata!

– Minä aion laittaa kahvia, Nea sanoi. – Kai jäät juomaan 

kupillisen meidän kanssamme, Michael? Emme saa tänne kovin 

usein vieraita.

– Voin kyllä ottaa lasillisen appelsiinimehua tai 

mineraalivettä, jos teillä on, Michael sanoi. – Tai miksei 

kahviakin.

– Tämä ei sitten ole mikään luksuspaikka, Markku varoitti. –

Kaikki käyttövesi joudutaan kantamaan kaivosta. Mikäli tahdot 

kahvia, niin hae ensin vettä!

– Kuulostaa hyvältä diililtä, Michael sanoi hymyillen. 

Neasta oli hauska katsella, kuinka miehen täyteläiset huulet 

kääntyivät hymyyn. 

Nea ei ollut koskaan tätä ennen ajatellut, että miehen 

katseleminen voisi käydä esteettisestä kokemuksesta, mutta 

kaikki Michaelissa vaikutti kauniilta. Erityisesti häntä 

kiehtoi katsella miehen liikeratoja, kun tämä käveli, nosti 

repun pihasta ja toi sen sisälle, sipaisi pitkiä otsasuortuvia 

pois silmiltään… Eikä hän halunnut esteettisen ilonsa päättyvän

liian nopeasti.

Kun Markku oli sysännyt ämpärit Michaelille ja opastanut 

tämän kaivon suuntaan päin, hän tuli keittiöön kirjaimellisesti

puhkuen ja sihisten harmitustaan. Nea oli jo jauhamassa 

kahvinpapuja käsimyllyssä.

– Minkä takia sun piti kutsua se jäämään kahville? Markku 

puuskahti Nealle. – Helvetin höpöttäjä. Suu käy koko ajan eikä 

se tajua, ettei toisia kiinnosta tippaakaan kuunnella. Vai 

appelsiinimehua. Kas kun ei kysynyt rommikolaa.
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– Musta se kertoi ihan kiinnostavia juttuja, Nea sanoi. – Ei

se mitään pahaa tarkoita. Se on ajanut pitkän matkan, oli vaan 

kohteliasta pyytää se kahville.

– Kyylää täällä… ja sotkee kaiken. Ei tämän näin pitänyt 

mennä.

– Mistä sä olet oikeasti vihainen? Nea kysäisi.

– No kun mä halusin omistaa tämän päivän ja illan vaan 

meille kahdelle, Markku sanoi. – Koska sä lähdet ylihuomenna, 

niin halusin laittaa jäähyväisillallisen.

– Eihän se sitä estä, Nea vakuutti. – Michael juo kahvin ja 

lähtee sitten pois, siinä se.

Biljana oli antanut heille mukaan pari isoa, vastapaistettua

mekitsa-leivonnaista, jotka Nea puolitti kahvipöytään. 

Uppopaistetut mekitsat pitäisivät nälän poissa iltaan saakka. 

Michael kertoi pöydässä laveasti opinnoistaan ja kuinka oli 

saanut idean valokuvata juuri bulgarialaisia linnoja. Se kaikki

oli Neasta kiehtovaa – tuulahdus nuorten urbaanien aikuisten 

maailmasta, johon hänkin tiesi äkisti tahtovansa päästä mukaan 

jonain päivänä.

– Sinä Markku sanoit, että linna teettää paljon töitä, 

Michael sanoi juotuaan kahvinsa. – Sen voin kyllä uskoa. Kun 

nyt olen tunkeutunut tänne häiritsemään rauhaanne, niin ehkä 

voisin hyvittää sen tekemällä yhden tai kaksi hommaa?

Ennen kuin Markku ehti kieltäytymään tarjouksesta, Nea sanoi

nopeasti: – Ulkohuoneen katto on alkanut vuotaa, ja ensi yöksi 

on luvassa sadetta. Eikö Michael voisi korjata katon? Sinähän 

aioit tänään laittaa ruoan meille, ja minullakin on muuta 

tekemistä.

– No hyvä on, Markku myöntyi. – Kunhan hän tekee työn 

kunnolla.

– Siitä ei ole huolta! Michael sanoi.
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– Onko kaikki hyvin? Nea huikkasi ulkohuoneen katolla 

hääräävälle Michaelille. – Tarvitsetko nauloja lisää, tai 

sahaa?

– Olen pian valmis!

Kuului vielä muutama vasaranpauke, minkä jälkeen Michael 

laskeutui tikapuita pitkin alas.

– Nyt ei katon pitäisi enää vuotaa.

– Hienoa, Nea sanoi. – Lähdetkö mukaan, niin näytän pari 

paikkaa täällä?

– Mikäpä siinä. Kai sopii, että otan kameran mukaan?

Nea vei Michaelin katsomaan kylpy- ja vaatepesupuroaan, 

kompostia sekä pientä kukkulaa, jolta näki sekä linnan että 

sitä ympäröivät isommat kukkulat, melkein vuoret. Mutta Michael

ei ottanutkaan juuri yhtään kuvaa ”isoista” näkymistä, vaan 

häntä tuntuivat kiinnostavan pienemmät yksityiskohdat. 

– Öö, saanko kysyä? Nea tiedusteli. – Miksi kuvaat lahoa 

puunoksaa läheltä etkä maisemaa?

Michael selitti ihmiskatseen luonnostaan hakeutuvan 

yksityiskohtiin, varsinkin jos oli kyse pienestä lapsesta.

– Me harjaannumme katsomaan maisemia vasta tietyssä iässä, 

ja silloinkin yleensä vain, jos joku on kertonut meille niistä,

Michael sanoi. – Minä koetan ottaa valokuvia, jotka näyttävät 

lapsenomaisen näkökulman maailmaan.
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– Jos aikuinen osoittaa lapselle kuuta, lapsi katsoo sormea,

Nea sanoi. – Joo, olen kuullut tuosta.

– Tiedätkö, minä en ihan saa sinusta selvää, Michael sanoi 

äkisti. – Mitä teet täällä miehen kanssa, joka on varmasti 

isääsi vanhempi.

– Sinä se et paljon ajatuksiasi peittele, Nea vastasi. – 

Minähän kerroin jo, että me...

– Joo, se kuulosti aika heiveröiseltä tekosyyltä, Michael 

keskeytti. – Vaikka onhan täällä aika perhe- ja sukukeskeinen 

kulttuuri, joten ehkä se on mennyt täydestä paikallisiin. 

Minulla on pari teoriaa sinusta.

– Ai teoriaa? No kerro.

– Siis, onhan teissä kahdessa vähän samaa näköä, että 

saattaisitte ollakin sukulaisia, Michael sanoi. – Mutta mietin,

minkä ihmeen takia sinun ikäisesi nainen on suostunut tulemaan 

tänne jumalan selän taakse, jossa ei ole yhtään mitään.

– Onhan tuolla jonkin matkan päässä kylä, Nea sanoi. – Minä 

käyn siellä aina välillä.

– En tiedä, voiko sitä sanoa kyläksi, Michael sanoi. – Ehkä 

se on joskus ollut kylä, mutta en tiedä oletko huomannut, ettei

siellä asu juuri ketään. Kolme neljäsosaa rakennuksista on 

tyhjillään, ellei enemmänkin. Asukkaita on korkeintaan 

viitisenkymmentä.

Nea kertoi Michaelille, että Suomessa oli paljonkin 

viidenkymmenen hengen paikkakuntia, jotka eivät koskaan olleet 

olleet sen isompia.

– Niin no, jos olet itsekin kotoisin ei-mistään, niin sitten

sen ehkä ymmärtää, Michael sanoi. – Olet aika laiha, mistä 

päätelin sinun saattavan olla entinen narkkari, joka on 

pakotettu kuiville. Tai anorektikko – sekin on mahdollista.

Neaa naurattivat nämä vaihtoehdot, ei siksi etteikö hän 

olisi tiennyt narkkareita tai anorektikkoja – heitä oli 

muutamia hänen omalla vuosikurssillaan sekä vuotta ylempänä ja 
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alempana lukiossa. Ne vaihtoehdot eivät vain lainkaan päteneet 

häneen.

– Olet väärillä jäljillä.

– Kävin mielessäni läpi jo sen vaihtoehdon, että tämä – 

Markku – olisi jonkinlainen sugardaddy sinulle, Michael jatkoi.

– Se vaikutti mahdottomalta, koska teillä ei näytä olevan 

seksuaalista suhdetta. Ellei se ole jotain kinkyä.

– Niin kuin mitä? Nea kysyi kiinnostuneena. Hän oli 

tarinaansa kirjoittaessaan huomannut tarvitsevansa lisätietoa 

seksuaalisuuden lajeista (vaikka Markulle hän ei olisi sitä 

ikinä myöntänyt).

– En tiedä, Michael sanoi. – Ehkä sinä olet dominatrix, joka

rakastaa hevospiiskalla ruoskimista linnan kellarissa?

– Ei sinne päinkään, Nea sanoi nauraen vielä enemmän. Hän 

aikoi ensin sanoa olevansa aseksuaali, mutta jätti sen 

mainitsematta. Hänen mielessään oli hiljalleen alkanut itää 

teoria. Vai oliko se suunnitelma?

– Minä tulin tänne monestakin syystä, Nea sanoi 

ympäripyöreästi. – Kyllästyin siihen, mitä minulla oli kotona, 

kaipasin jotain vaihtelua. Mutta ei syillä ole enää väliä, 

koska olen lähdössä täältä ylihuomenna.

– Huomasitko, että oma koti on sittenkin kullan kallis?

Nea ei vastannut. Hän ajatteli, että jollei Michael olisi 

ollut niin hyvännäköinen, hän olisi loukkaantunut tämän 

tungeksivista kommenteista. Tai oliko mies varsinaisesti komea,

vai pelkästään nuori ja jotain aivan muuta kuin Markku?

– Taidankin tästä pakata kamerani ja lähteä, Michael sanoi 

heidän kulkiessaan takaisin linnalle päin. – Jään siihen 

pikkukylään yöksi ja lähden jatkamaan matkaa huomenna. Oli 

hauska tavata.

– Mikset jäisi tänne? Nea kysyi suoraan. – Tarkoitan, että 

meillä on täällä monta huonetta, tänne mahtuu hyvin yöpymään. 

Eikä maksa paljon!
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Nea oli lisännyt hintapyynnön, jotta ei olisi vaikuttanut 

liian innokkaalta saamaan Michaelia jäämään. Nuori mies 

harkitsi hetken.

– Tja, warum nicht? Mitä te veloitatte yhdeltä yöltä ja 

aamiaiselta?

– Siitä päättää yleensä Markku, Nea sanoi antaen ymmärtää, 

että heillä kävi useinkin satunnaisia matkailijoita yöpymässä. 

– Mutta varmasti pääsemme sopuun hinnasta ja pääset vielä 

illallisellekin! Nyt on ollut hiljaista, meillä ei ole ollut 

paljoa vieraita.

– Sen voin kyllä uskoa.

Nea yllättyi siitä, miten asiallisesti Markku suhtautui siihen,

että Michael jäisi heille yöksi ja kaiken lisäksi osallistuisi 

illalliselle.

– Se tyyppi voi jäädä, jos maksaa 50 euroa, perunoita 

parhaillaan kuoriva Markku sanoi Nealle keittiössä.

– Eikö se ole aika paljon? Nea kysyi. – Eihän meillä ole 

edes tarjota puhtaita lakanoita, saati juoksevaa vettä.

– Voi olla. Mutta on tämä sentään linna.

– Se on totta, Nea sanoi. – Hauskaa, ettet sä ole enää 

vihainen.

– Kai mä ylireagoin, kun luulin että täällä oli murtovaras 

eikä joku valokuvaajan planttu, Markku sanoi. – Mukava saada 

seuraa. Ja voihan tästä lähteä liikkeelle vaikka minkälainen 

majoitusbisnes!

– Paitsi että me ollaan ne murtovarkaat, Nea huomautti.

– Siinä on tietty se pikku yksityiskohta, totta. Mutta mene 

sä siivoamaan huone meidän vieraalle ja anna mun jatkaa 

ruoanlaittoa! ”The Chef is in the building”.

– Mistä toi on? Nea ihmetteli.
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– Muunnelma siitä, mitä Elviksestä sanottiin konserttien 

jälkeen. Yleisö pyysi aina vaan uutta encorea ja aina lopulta 

jonkun managerin tai vastaavan piti nousta lavalle 

vakuuttelemaan, että ’Elvis has left the building’, jotta 

saatiin väki lähtemään salista. Olenko mä kertonut, että mä 

näin pienenä lehdessä koko aukeaman värikuvan kuolleesta 

Elviksestä? 

– Sä olet kertonut tosi vähän sun lapsuudesta ylipäänsä, Nea

sanoi ja jatkoi: – Mitä siinä Elviksen kuvassa oli erikoista?

– Mä en ollut sitä ennen koskaan nähnyt kuollutta ihmistä, 

en kuvassa tai oikeassa elämässä, Markku jatkoi. – Lintuja ja 

myyriä ehkä muutaman, mutta ei se ole sama juttu. Elvis makasi 

arkussa itsensä näköisenä, mutta erilaisena. Siinä oli jännää 

arvokkuutta, kun sen kasvot oli niin tyynet, vaikka ympärillä 

oli niin iso määrä väkeä suremassa. Mä ajattelin silloin, että 

nyt kun Elviskin kuoli, niin yksi aikakausi päättyi. 

Maailmanloppukin – siis ydinsota USA:n ja Neuvostoliiton 

välillä – saattoi ihan hyvin tulla seuraavaksi.

– Ei se sitten tullut, Nea sanoi.

– Ei. Beatlesien John Lennon kyllä ammuttiin siitä muutaman 

vuoden päästä, Markku sanoi. – Vaikka ei se uutinen tuntunut 

musta samalta kuin Elviksen kuolema. Ja kun mun isä sitten 

kuoli vuonna kasikaks, niin ei mulle siitäkään tullut 

samanlaista tunnetta kuin Elviksen näkemisestä arkussa lehden 

kuvassa. Siinä ei ollut samaa arvokkuutta ja suuren 

käänteentekevän tapahtuman tuntua. 

– Mihin sun isä kuoli? kysyi Nea.

– Se sai ruokamyrkytyksen, Markku vastasi. – Tai niin 

ainakin sairaalassa sanottiin. Vaikka eihän lääkärit aina 

tiedä. Joskus ne antaa vaan arvauksen kuolinsyystä, kun jotain 

pitää omaisille kertoa.

– Se oli varmaan aika iso järkytys, Nea sanoi. – Sulle ja 

sun äidille. Sä olit vielä lapsi.
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– Mun isä oli totta puhuen aika rasittava äijä, Markku 

sanoi. – Monella tapaa. Meille oli ennemmin helpotus, kun se 

oli poissa.

He söivät illallista kolmistaan niin sanotussa pienessä salissa

kaminan lämmössä ja loisteessa. Markku isännöi sulavasti ja 

otti vastaan Michaelin kohteliaat kehut ruoasta ja viinistä. He

kaikki kolme uppoutuivat pitkäksi toviksi puhumaan 

polkupyöristä ja sitten erilaisten aurinkopaneelien 

ominaisuuksista. Sekä Nea että Markku ujuttivat totuttuun 

tapaansa keskusteluun kaikenlaisia sivumainintoja ja pieniä 

vitsejä animaatiosarjoista ja -elokuvista, mutta Michael ei 

niitä näyttänyt huomaavan. Kun keskustelu kääntyi elokuviin ja 

muuhun kulttuuriin ja viihteeseen, Michael myönsi katselevansa 

lähinnä arthouse-tyyppisiä elokuvia monilta eri 

vuosikymmeniltä. Hän kehui pitävänsä erityisesti molempien 

Kaurismäen veljesten elokuvista, joista Nea ei ollut nähnyt 

yhtäkään ja Markkukin vain yhden tai kaksi. Jostakin he 

kuitenkin aina löysivät yhteisiä keskustelun aiheita – jollei 

muusta, niin Bulgariasta ja sen kulttuurista.

Neakin joi toisten kanssa pari lasillista viiniä ja pienen 

pikarillisen vahvaa rakia-viinaa.

Michael kyseli Markun ammatista, ja tämä alkoi auliisti 

kertoilla työstään arkkitehtinä rakennussuunnitteluyrityksessä.

Se hämmensi Neaa, joka ei ollut saanut Markusta nyhdettyä irti 

juuri mitään tämän menneisyydestä tai normaalielämästä. Ehkä 

Elviksestä ja omasta isästä puhuminen oli rentouttanut Markun?

– Nyt pyydän teiltä vielä vähäsen kärsivällisyyttä, sillä 

haluan valmistella meille erikoisjälkiruoat, Markku ilmoitti 

nousten pöydästä. – Siinä menee puolisen tuntia; toivottavasti 

jaksatte odottaa sen verran?

– Mene vain, Nea sanoi Markulle. – Kyllä me jotain 

puhuttavaa keksitään Michaelin kanssa ilmankin sinua.
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– Varmasti keksitte, Markku sanoi ja lähti keittiön 

puolelle.

Nea keräsi rohkeutensa. Tätä varten hän oli juonut enemmän 

kuin hänellä oli tapana – jotta pystyisi sanomaan pidäkkeittä 

sen, mitä oli pyöritellyt mielessään.

– Mä voisin tässä välissä näyttää sulle, missä sun huone on 

yläkerrassa, Nea sanoi. Eikä se ollut ollenkaan sitä, mitä hän 

oli aikonut sanoa. – Portaat sinne on vähän huonot. On parempi 

jos mä näytän etukäteen, missä kohdin pitää varoa.

– Mikäpä siinä, Michael myöntyi.
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He nousivat yläkertaa käyttäen valonlähteinä Nean kantamaa 

retkilyhtyä sekä Michaelin kännykävaloa.

– Joo, et liioitellut yhtään, kun sanoit sitä 

vaatimattomaksi, Michael totesi heidän tultuaan huoneeseen. Nea

oli laittanut lakaisemalleen lattialle puhallettavan 

retkipatjan ja sen päälle tilkuista ommellun täkin, jonka 

Markku oli tuonut eräältä kauppareissultaan Tsarevosta. Markku 

oli sanonut ostaneensa täkin kirpputorilta mukavalta mummolta, 

mutta Nea oli epäillyt miehen napanneen sen joltakin 

laitakaupungin pyykkinarulta.

Nea laski lyhdyn lattialle ja sulki oven. Sitten hän riisui 

villapaitansa, laittoi kätensä Michaelin olkapäälle ja silitti 

sitä. Ele oli kömpelö, senkin vuoksi että Michael oli niin 

pitkä. Michael kääntyi katsomaan Neaa, joka veti kätensä pois 

äkkinäisellä eleellä.

– Anteeksi! Minä… en tarkoittanut… Tai siis tarkoitin kyllä,

mutta en tiennyt miten kysyisin… Äh.

Michael hymyili pehmeästi – eikä Nea erottanut hymyssä tai 

miehen katseessa mitään pilkallista. Ehkä se oli hyvä merkki?

– Tekeekö sinun mielesi ehkä suudella minua? Michael kysyi.

– Joo! Tai vain jos haluat. Enhän minä edes tiedä, pidätkö 

tytöistä. Tai onko sulla tyttöystävä. Olet sen verran 

hyvännäköinen, että varmaan olet vähintään kihloissa tai 

107 (229)



Linna

ainakin seurustelet vakituisesti. Sori, viini saa puhumaan 

höpöjä.

Michael asetti kätensä Nean lanteille.

– Kyllä minä olen taipuvainen pitämään naisista, Michael 

sanoi. – Ja minulla on kondomeja mukana, jos haluat tehdä 

tämän. Olen vain vähän yllättynyt.

– Miksi?

– Koska Markun puheiden mukaan sinä olet aseksuaali.

– Ai, te puhuitte minusta, Nea totesi.

– Kun olit laittamassa tätä huonetta kuntoon, Michael 

tunnusti. – Kuten jo sanoin, minä olin utelias sinun suhteesi.

Michael veti Nean ystävällisellä eleellä istumaan vierelleen

patjalle. Nea huomasi, että häntä oli alkanut kummallisesti 

paleltaa. Ainakin häntä värisytti. Huone oli yhä vilpoinen, 

vaikka sähköpatteri olikin lämmittänyt sitä parin tunnin 

verran.

– Jos me… tehdään tämä, niin oletko varma, ettei sinulle 

koidu siitä myöhemmin vaikeuksia Markun kanssa? Michael sanoi.

– Ei tietenkään! Nea vakuutti. – Markku ja minä ollaan 

ystäviä, ei sen enempää.

– Etkä sinä ole esimerkiksi kätkenyt tähän huoneeseen 

kameraa minnekään?

– Miksi tekisin mitään sellaista? Nea ihmetteli. Michael 

hymähti.

– No vaikka siksi, että Markku pääsisi alakerrassa 

katselemaan meitä livestreamina, Michael sanoi.

– Ei todellakaan! Eihän meillä ole täällä edes nettiä, Nea 

sanoi.

– Sinä olet tainnut elää aika suojattua elämää siellä 

pikkukaupungissasi pohjoisessa, Michael sanoi. – Oletko koskaan

edes katsonut pornoa?

– Tietysti olen, Nea vakuutti. Se oli totta. Anna ja Milla 

olivat pari vuotta takaperin päättäneet pitää 
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pornonkatseluillan, kun Millan vanhemmat olivat Tukholman 

risteilyllä. Neakin oli katsellut mukana videoita Millan 

läppäriltä, mutta oli tuntenut olonsa lähinnä noloksi 

katsellessaan vieraiden ihmisten touhuja keskenään. Lisäksi 

Millan ja Annan pilkalliset kommentit eivät ainakaan saaneet 

tunnelmaa nousemaan. Nean kyllästyminen videoilla näkyvään – 

naiskatsojille suunnattuun – naimiseen ei ollut jäänyt Annalta 

tai Millalta huomaamatta, ja he olivat kysellä, oliko Nea ehkä 

lesbo. Siitä Nea oli ensimmäisen kerran keksinyt sanoa olevansa

aseksuaali.

Neaa jännitti. Nyt hänelle selviäisi, oliko hänen 

aseksuaalisuutensa totta vai ei. Mutta kai ihminen sai olla 

henkisesti aseksuaali, vaikka keho reagoisikin seksuaalisesti 

miehiin tai naisiin? Siitä Nea ei ollut ihan varma. 

Sukupuolisuus oli ylipäänsä niin mutkikasta, että oli 

yksinkertaisempaa vain sanoa, ettei hän välittänyt siitä. Mutta

ennen kuin hän ehti mietiskellä tai järkeillä enempää 

mielessään, Michael suuteli häntä.

Nea aukaisi suunsa ja antoi miehen kielen koskettaa omaansa.

Hän ajatteli että niin kuului tehdä kun suudeltiin.

– Miltä tuntui?

– Ihan hyvältä, Nea sanoi. Suudelma oli tuntunut hänestä 

lähinnä märältä. Niin kuin niljakas etana olisi ryöminyt hänen 

hampaidensa väliin.

– Jatketaanko?

– Jatketaan vaan.

Michael suuteli Neaa uudelleen vieden samalla kätensä Nean 

paidan sisälle. Nea oli pari kuukautta sitten kyllästynyt 

rintaliiviensä pesemiseen, ja ratkaisuna oli lakannut 

käyttämästä niitä. Niinpä Michaelin kädet löysivät nopeasti 

hänen paljaat rintansa. 

– Eiih!

– Mitä nyt?
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– Tuo kutittaa kamalasti!

– Okei, koetan viedä käsiä hitaammin, Michael sanoi.

Mutta Nea kutisi ihan yhtä paljon kaikista Michaelin 

koskettamisyrityksistä. Lopulta Michael veti kätensä pois, 

riisui oman paitansa ja aukaisi farkkujensa vetoketjun.

– Okei, kokeillaanko niin, että sinä kosketat mua? Michael 

ehdotti, meni selälleen makaamaan ja ummisti silmänsä.

– Voinko koskea ihan mihin vain? Nea varmisti. Hän oli kyllä

kuullut, että seksissä oli kysyttävä toiselta etukäteen, mitä 

sai tehdä ja mitä ei.

– Totta kai voit. Suudellakin voit mitä tahansa kohtaa, 

Michael vastasi, osoitti sitten farkkujen raosta pilkottavaa 

peniksen päätä. – Ja jos kiinnostuksesi sattuu osumaan tänne, 

niin en pane yhtään pahakseni...

 Michaelin pienet karvaiset miehen nännit näyttivät Neasta 

omituisuudessaan aika söpöiltä, joten Nea kosketti ensin niitä.

Hän laittoi nänninpäät sormiensa väliin ja pyöritteli niitä 

hetken. Sitten hän työnsi kätensä farkkujen ja alushousujen 

alta löytyvään lämpimään karvapöheikköön, jonka keskellä kasvoi

pullukka kaareva kurkku. Mitä enemmän hän kosketteli 

kurkunvartta, sitä jäntevämmäksi se muuttui. Kiinnostava ilmiö.

– Laita kätesi sen ympärille ja liikuta nahkaa ylös ja alas,

Michael neuvoi. – Sillä tavalla, että vauhti kiihtyy 

vähitellen.

– Näinkö? Nea kysyi.

– Niin… juuri niin. Tai… voit ottaa sen suuhun ja imeä.

Sen kokeilun Nea päätti jättää väliin. Pornovideoilta hän 

oli nähnyt suihinottoa, mutta sellaisen tekeminen Michaelin 

kaltaisen puoliksi ventovieraan ihmisen kanssa vaikutti paitsi 

nololta myös jokseenkin ällöttävältä. Hän liikutti kättään 

Michaelin peniksen ympärillä jonkin aikaa, kunnes se laukesi ja

spermaa tuli ulos. Michaelilta pääsi pitkä huokaus.

– Kiitos paljon, Michael sanoi. – Teenkö nyt saman sinulle?
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– Ei tarvitse, Nea vastasi nopeasti.

– Oletko varma? Olisi reilua, että sinäkin saat nautintosi.

– Toisen kerran, Nea sanoi ja veti villapaidan takaisin 

päälleen. – Minun on kylmä. Mennään jo alakertaan, ennen kuin 

Markku alkaa ihmetellä liikaa.

– Eiköhän hän tajunnut, mitä me menimme tänne tekemään, 

Michael sanoi. – Sinähän halusit tieten tahtoen ärsyttää häntä,

eikö vain?

Nea mietti Markun jatkuvia tirkistely-yrityksiä viimeisen 

parin kuukauden aikana, ja tajusi Michaelin olevan oikeassa. 

Tämä oli eräänlainen kosto.

– Olen pahoillani. Minä… käytin sinua hyväksi, Nea sanoi. 

Michael naurahti pukiessaan päälle.

– Ei tee mitään. Me saimme tästä molemmat jotakin.

111 (229)



Linna

Markku oli juuri kaatamassa vettä teekannuun, kun Nea laskeutui

Michael perässään portaita alas keittiöön.

– Jaaha, siinähän te nuoret olette! Oliko hauskaa?

– Miten sen nyt ottaa, Nea vastasi ja huomasi Markun 

rypistävän otsaansa.

Keittiön ruokailupöytään Markku oli jo kattanut jälkiruokaa 

annosteltuna lasitettuihin savikulhoihin. (Nea oli löytänyt 

kulhot muutamia viikkoja sitten tonkiessaan kylän 

kaatopaikkaa.)

– Suklaamoussea, olkaapa hyvät! Sen kanssa teetä ja 

likööriä, Markku kehaisi. Nea rypisti otsaansa.

– Oletko sä käyttänyt sitä valmiista jauheesta tehtävää 

moussea?

– Kyllä vain. Ja tiedetään, taas yksi muoviroska lisää, 

Markku sanoi. – Mutta harvoinhan meillä on juhlan aihetta. Sitä

paitsi tämä on sun lempijälkiruokia.

Nea ynähti myöntävästi. Heidän syödessään ja maistellessaan 

likööriä Markku näytteli täysillä Nean enon roolia:

– ...Nea on aina ollut luonteeltaan aika ujo, hyvä että hän 

nyt rohkaistui sinun kanssasi, Michael.

– Ei me oikeastaan tehty juuri mitään, Michael myönsi 

nolona.

– Vai niin, no sehän on teidän asianne mitä teitte tai 

jätitte tekemättä, Markku sanoi. – Hyvä kumminkin, että Nea saa
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vähän lisää kokemuksia. Äitinsä on ollut huolissaan, tuleeko 

tytöstä lesbo, mutta minä olen sanonut että ihmisen on kaikessa

rauhassa löydettävä oma seksuaalisuutensa. Mikä se sitten 

onkaan. Ja sehän on Nean yksityisasia.

Markku valehteli niin sujuvasti, että Nea mietti, olivatko 

myös tämän jutut arkkitehtinä työskentelystä pelkkää hämäystä. 

Mutta hän havaitsi myös tuntevansa olonsa vähän 

huonovointiseksi.

– Anteeksi, mutta taidan mennä jo nukkumaan. Väsyttää 

kovasti, Nea sanoi ja nousi pöydästä.

Nean päätä huippasi, kun hän nousi seisomaan, ja hän huomasi

puheensa olleen sammaltavaa.

– Ohhoh, kuinka paljon oikein tulit juoneeksi alkoholia? 

Markku kysyi huolehtivaiseen äänensävyyn. – Ei kannattaisi 

yhtäkkiä ottaa liikaa, jos on tottunut olemaan melkein juomatta

mitään.

– Onko kaikki hyvin? kysyi Michaelkin. Nea tunsi huimauksen 

menevän taas ohi ja hän vakuutti melkein normaalilla äänellä, 

että Markku oli varmasti oikeassa ja hän oli ottanut liikaa.

Tavoilleen vastaisesti Nea rojahti patjalleen täysissä 

pukeissa, pesemättä hampaitaan saati kasvojaan tai kainaloitaan

ensin.

Nea nukkui sen yön sikeästi, lukuun ottamatta kahta lyhyttä 

havahtumista. Ensimmäisellä kerralla hän ajatteli kuulleensa 

alakerrasta kolahduksia. Sitten hän havahtui ja oli näkevinään 

Markun istuvan kuunvalossa kyykkyasennossa hänen ovellaan 

katselemassa häntä. Mies näytti surulliselta, jotenkin 

ahdistuneeltakin. 

Aamulla herätessään Nea ei ollut varma, oliko Markku todella

käynyt yöllä hänen huoneessaan vai oliko hän vain nähnyt unta. 

Aamupäivä oli jo pitkällä; Nea katsoi herätyskellostaan että se

näytti lähes puoltapäivää. Hänen päätäänkin kivisti ja heti kun
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hän nousi jaloilleen, alkoi oksettaa. Tällaistako oli 

herääminen silloin, kun oli juonut alkoholia? Viininjuontia hän

ei ihan äkkiä ottaisi tavakseen.

Vaihdettuaan edellisen päivän vaatteet tuoreempiin Nea lähti

alakertaan peseytyäkseen. Michaelin huoneen ovi oli kiinni, 

eikä Nea kehdannut aukaista sitä ja kurkistaa, oliko tämä vielä

nukkumassa. Tuskinpa.

Alakerrassakin oli hiljaista. Nea tassutteli tossuissaan 

(myös kaatopaikalta löydetyt) suuren salin poikki ja vilkaisi 

isännän huoneeseen, jossa Markku makasi patjallaan juuri ja 

juuri hereillä.

– Huomenta. Menikö teillä myöhään eilen Michaelin kanssa? 

Nea kysyi.

– Niinkin voi sanoa, Markku vastasi, haukotteli ja 

venytteli. – Mä heräsin kyllä jo ennen puolta seitsemää, kun 

herra valokuvataitelija otti ja lähti.

– Mitä? Lähtikö Michael? Nea kysyi hämmästyneenä. Tätä hän 

ei ollut odottanut.

– Jep. Nousi reppuineen päivineen pyöränsä selkään ennen 

auringonnousua ja ajoi tiehensä, Markku sanoi. – Ja jätti 

kätevästi maksamatta yöpymisestä tai illallisesta. Juoksin 

perään, mutta enhän mä sitä kiinni saanut. Että sellainen sälli

tämä Michael.

– Mä menen laittamaan aamupalaa, Nea sanoi. Hän ei halunnut 

ottaa kantaa Michaelin asiaan, ei juuri sillä hetkellä.

Koska puuhellan tuli oli sammunut, Nea laittoi veden 

kiehumaan sähköisessä vedenkeittimessä ja lusikoi kuppiinsa 

pikakahvia. Hän oli olettanut edellisillan astioiden, pullojen 

ja ruoantähteiden jääneen lojumaan ympäriinsä, kun hän ei ollut

ollut niitä korjaamassa pois – mutta keittiö oli siisti. 

Siistimpi jopa kuin tavallisesti. Lattiakin näytti olevan 

lakaistu ja huolellisesti pyyhitty. Nea arveli, että näinä 
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hänen viimeisinä päivinään linnassa Markku tahtoi näyttää 

kaikki parhaat puolet itsestään.

Markku tuli kohta keittiöön ja alkoi puuhata tulta hellaan.

– Kävitkö sä mun huoneessa viime yönä? Nea kysyi. Markku 

puhalsi hieman, jotta puut syttyisivät, sulki sitten 

valurautaisen luukun ja kävi pöytään istumaan. Nea kaatoi 

hänelle kuumaa vettä kuppiin.

– Kyllä. Kyllä mä kävin, Markku myönsi lusikoidessaan 

kahvinmuruja kuppiinsa. – Anteeksi. Mun ei olisi pitänyt. 

Mutta… tunsin, että mun oli nähtävä sut. Mä nimittäin tajusin 

viime yönä yhden tärkeän asian.

– Minkä?

– Sen, että mä olen ollut nämä viime viikot epäreilu sua 

kohtaan, Markku selitti. – Tosi epäreilu. Tämä on muuten pahaa 

kahvia. 

– Mitä sä tarkoitat? Nea kysyi.

– Mä olen pannut mun omat halut ja tarpeet sun tarpeiden 

edelle, Markku jatkoi. – Käyttäydyin huonosti. Väitin 

itselleni, että teen sulle palveluksen, kun muistutan sulle, 

ettei sukupuolisuutta voi tuosta vaan ohittaa. Mutta tein siinä

hallaa meille molemmille.

– No niin teit, Nea sanoi tylyyn sävyyn. Hänestä oli hyvä, 

että he vihdoin puhuivat tästä.

– Niin, mä valvoin suuren osan viime yötä ja mietin, Markku 

sanoi. – 

Huomisaamuna Dimitar ottaa meidät mukaansa Varnaan. Mulle tuli 

mieleen, että mitä jollet sä otakaan ihan samana päivänä 

lähtevää lentoa. Varnassa on monta kivaa neljän ja viiden 

tähden hotellia, joissa on kylpylöitäkin...

– Ei mulla ole sellaisiin varaa, Nea sanoi.

– Mutta mulla on. Mitä sanot? Mä varaan meille vaikka 

viideksi päiväksi tai koko viikoksi hotellihuoneen. Katsellaan 

nähtävyyksiä, kuljeskellaan meren rannalla, syödään 
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buffettipöydästä aamiaista… Mennään vaikka mutakylpyihin! Mä 

olen sen sulle velkaa.

– Enpä tiedä, Nea sanoi. Ei hänellä ollut varsinaista 

kiirettä takaisin Suomeen. Miksei hän antaisi hemmotella 

itseään?

– Ei sun tarvi sitä nyt päättää, Markku sanoi. – Puhutaan 

siitä sitten uudelleen, kun päästään Varnaan.

– Okei.

Saatuaan tavaransa pakattua Nea päätti käydä vielä kertaalleen 

kaikissa tutuissa paikoissa linnan lähiympäristössä. Olihan 

hänen viimeinen päivänsä täällä, eikä hän todennäköisesti enää 

koskaan palaisi takaisin. Ellei hän sitten joskus vanhana 

parinkymmenen vuoden päästä päättäisi tulla katsomaan, oliko 

linnasta enää mitään jäljellä. Tosin nelikymppinen ei ollut 

vielä varsinaisesti vanha, Nea korjasi ajatuksiaan vähemmän 

ikärasistiseen suuntaan.

Kaikki näytti aivan samalta kuin edellisenäkin päivänä, kun 

hän oli näyttänyt paikkoja Michaelille. Nea ei olisi halunnut 

ajatella Michaelia ollenkaan. Miksi tämä oli lähtenyt sillä 

tavalla, mitään hyvästejä sanomatta? Nea tunsi itsensä 

epämääräisellä tavalla petetyksi. Hän ei ollut varma, oliko 

edes pitänyt Michaelista, mutta silti. Hän oli odottanut… mitä?

Ei tätä ainakaan.

Haikeus täytti Nean mielen. Hän silitti suosikkipuidensa 

runkoja; nyt melkein kaikkiin puihin oli puhjennut lehdet ja 

metsä oli muuttunut toden teolla vihreäksi. Kevään pituus oli 

yllättänyt hänet. Suomalaisena hän oli tottunut talven 

muuttuvan parin kolmen viikon sisällä kesäksi heti kun lumista 

oli päästy kokonaan eroon. Mutta täällä päin ei puilla tuntunut

olevan mitään kiirettä saada lehtiään kasvatettua. Markku oli 

varoittanut pensaikoissa ja puissa lymyävistä punkeista, ja 

joitakin punkinpuremia Nea olikin jo saanut. Siksi hän meni 
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nykyisin aina metsään pitkähihaisissa paidoissa, lippalakki 

päässä. Koskaan ei voinut tietää, mitkä punkeista kantoivat 

tauteja.

Nea pesi kätensä puron vedessä. Se tuntui samalta kuin aina 

ennenkin. Kylmältä. Virkistävältä. Kun teki jotakin viimeisen 

kerran, se ei tuntunut niin kovin erilaiselta verrattuna 

kaikkiin edeltäviin kertoihin. Lukuun ottamatta ensimmäistä 

kertaa. Ensimmäinen kerta oli aina isompi elämys kuin 

viimeinen. Siinä oli Nean mielestä tiettyä ironiaa.

Kun Nea palasi linnan etupihalle, hän kyykistyi ja kuljetti 

kämmentään kiveyksen kuluneella, sammaloituneella pinnalla. Hän

oli aina pitänyt sammalen tunnusta ihoaan vasten. Hän oli 

pohtimassa, voiko kosketuksilla olla värejä, kun hän huomasi 

pyöränpumpun lojumassa lähellä vanhaa kiviaitaa. Pumppu ei 

ollut hänen eikä liioin Markun. Hän muisti Michaelin jättäneen 

polkupyöränsä aitaa vasten.

Michael oli siis lähtenyt niin kiireesti, ettei ollut 

huomannut edes pyöränpumppunsa putoamista. Pitkänmatkalaiselle 

pumppu oli tärkeä väline, mutta tuskinpa Michael oli viitsinyt 

sen vuoksi enää palata linnalle. Saihan pumppuja ostettua 

melkein mistä tahansa kylästä tai kaupungista. 

Nea pyöritteli hopeanväristä pumppua kädessään ärsyyntyneenä

siitä, että Michael oli tunkeutunut uudelleen hänen 

ajatuksiinsa. Hän otti vauhtia ja viskasi kapineen niin kovaa 

pusikkoon kuin pystyi. Sillä hetkellä kaikki miehet ärsyttivät 

häntä. Eikä vain miehet. Aina kun hän kuvitteli voivansa päästä

lähemmäs jotakuta, tämä torjui hänet, työnsi pois luotaan. 

Miksi hänenkään pitäisi välittää?
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– Nuo ovat kaikki melkein saman näköisiä kolosseja, Nea sanoi 

englanniksi heidän ajaessaan rantahotellien ohi. – Ei ainakaan 

mihinkään noista! En edes välitä istuskella tai makoilla 

missään hiekkarannalla pitkiä aikoja. Sitä paitsi, kuinka pitkä

matka täältä on kaupungin keskustaan?

– Seitsemän tai kahdeksan kilometriä, autoa ajava Dimitar 

sanoi. 

– Useimmat ulkomaiset turistit välittävät vain rannasta ja 

uima-altaista, hyvästä ruoasta, Markku sanoi. – Varnaan he 

tutustuvat vain opastetuilla kierroksilla.

– Eivätkö ihmiset välitä tutkia ja seikkailla omin päin?

– Moni haluaa lomalta vain rauhaa ja rentoutumista, ei 

jännitystä tai epävarmuutta, Markku sanoi suomeksi. – Koetetaan

nyt löytää vapaa hotelli, niin voidaan mennä syömään ja Dimitar

pääsee kyytimästä meitä. Sillä on muutakin tekemistä. Tuossa! 

Tuolla on tilaa ja hyvä tarjous – viisi yötä kolmen hinnalla.

Markku näytti lasipintaisen hotellin kuvaa kännykkänsä 

näytöltä. Nea ei ollut saanut pariin kuukauteen 

kännykkäyhteyttään toimimaan edes kylässä; hän arveli 

liittymänsä tulleen suljetuksi. Neaa hirvitti, millaiset laskut

hän joutuisi maksamaan palatessaan Suomeen. Sana perintäfirma 

vilahteli hänen mielessään kuin Frozen-elokuvan jäästä tehty 

jättiläinen, joka oli aikeissa kohottaa taistelukirveensä hänen

päänsä menoksi.
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Nea oli suostunut Markun ehdottamaan viikon hemmottelulomaan

Varnassa osittain siksi, että se pitkittäisi hänen paluutaan 

Suomeen. Vielä viikon hän saisi häilyä lapsuuden ja aikuisuuden

utuisessa rajamaastossa.

– Enpä tiedä, onko tuo kiva, Nea sanoi Markulle nähtyään 

hotellin kuvat. – Näyttää aika kolkolta noiden isojen 

lasiseinien kanssa. Tietysti tuolta on hyvät näköalat, kun 

rakennus on noin korkea...

Autoa ajava Dimitar vilkaisi Neaa ja Markkua, pysäytti auton

äkisti tien reunaan. Sitten hän aukaisi oven ja astui ulos.

– Mitä te teette? Dimitar kysyi englanniksi ja elehti 

käsillään laajoissa kaarissa. – Katsotte ruutua, kännykkää. 

Ette kaupunkia. Varna on tässä, ei ruudulla. Kaunis Varna!

Neaa harmitti ja vähän hävettikin. Dimitar oli oikeassa. 

Mutta toisaalta Nea oli ollut lähes viisi kuukautta lähes 

kaikkinaisella some- ja ruutupaastolla. Oliko ihme, jos hän 

janosi internetiä? Silti hän nousi autosta, venytteli itseään 

ja katseli ympärilleen. Markku tuli perässä, tosin katse yhä 

kännykässä.

– Dimi, me vain koetimme löytää hotellitarjousta, Markku 

selitti, kun Nea äkkäsi kadun toisella puolella palatsimaisen 

rakennuksen, jonka sisäänkäynnin yllä luki hotellikyltti. 

Paikka ei näyttänyt paljonkaan ’heidän’ linnaansa isommalta – 

kerroksia oli kyllä pari enemmän kuin heillä – mutta jokin 

rakennuksessa viehätti Neaa heti.

– Mitä sanot tuosta hotellista? Nea kysyi ja osoitti taloa, 

jonka kellanvalkoinen jugend-julkisivu tuntui kutsuvan häntä 

sisäänsä.

– Tuo on hyvällä paikalla, Dimitar sanoi hyväksyvään sävyyn.

– Siitä on hyvä kävellä katsomaan paikkoja. Vanha kaupunki on 

tuolla, sinne ei voi mennä autolla.

Palatsihotelli vanhan kaupungin vieressä – siitä Nea piti.
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– Odotas, katson päivän hinnan ja onko siellä vapaita 

huoneita, Markku sanoi katse yhä enimmäkseen kännykässä.

– Miksemme vain mene tiskiltä kysymään? Nea ehdotti. – 

Ollaan rohkeita ja ronskeja.

– No nyt! Markku huudahti. – Mä sain varattua meille 50 

neliön huoneen viideksi yöksi. Aamiaiset kuuluvat hintaan.

Nea sanoi hyvästit Dimitarille ja käski kertoa terveiset 

Biljanalle. Heidän lähtiessään kylästä Nea oli vakuuttanut 

Biljanalle, että pysyisi tämän kanssa yhteydessä sosiaalisessa 

mediassa ja mailissa.

Hotellin aulaan astuessaan Nea tunsi siirtyneensä sadan 

vuoden takaiseen maailmaan – hyvällä tavalla. Markku hoiti 

kirjautumiskaavakkeiden täyttämiset, eikä Nean tarvinnut kuin 

vilauttaa passiaan ja laittaa allekirjoituksensa paperiin. 

Neasta oli helpottavaa, että hänelle jäi vain 

ilmoittautumistiskillä tarjolla olevien pikkuleipien 

nautiskelu. 

Hotellin koreus ja henkilökunnan siistit, muodolliset 

työasut saivat hänet tuntemaan itsensä nukkavieruksi, melkein 

maankiertäjäksi maalitahraisessa farkkuhaalarissaan ja 

epämääräisessä, kulahtaneessa takissaan. Hän tarvitsi 

kaupunkivaatteita.

– Heillä menee tunti aikaa, ennen kuin huone on meitä varten

valmis, Markku sanoi. – Mutta me voidaan jättää tavarat tänne 

ja mennä katselemaan kaupunkia sillä välin.

Nealla oli rinkkansa lisäksi mukanaan iso nahkainen 

olkakassi, jonne hän oli tunkenut tärkeimpänsä eli kirjansa 

käsikirjoituksen. Rahat ja passi sekä kuollut kännykkä 

roikkuivat kaulapussissa hänen paitansa alla. 

– Saisimmeko me olla maassa? Nea kysyi Markulta heidän 

lähtiessään kuljeskelemaan vanhan kaupungin kapeita 
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kävelykatuja. – Tarkoitan, että me ollaan oltu täällä jo aika 

monta kuukautta… 

– EU-kansalainen saa oleilla toisessa EU-maassa korkeintaan 

kolme kuukautta ilman eri lupaa, Markku sanoi. – Joten olet 

oikeassa, me ollaan oltu Bulgariassa jo vähän liian pitkään.

– Entä jos hotelli tarkistaa meidän tiedot? Nea kysyi. 

Linnassa ja kylällä hän ei ollut koskaan ollut huolissaan 

tällaisesta, mutta nyt ihmisten ilmoilla kaikki tuntui olevan 

toisin.

– Me ollaan tultu turistisesongin ulkopuolella, Markku 

rauhoitteli Neaa. – Eikä matkailu ole täällä vieläkään kokonaan

toipunut viime vuosista. Joten sun ei tarvi huolehtia. Mä 

maksoin hotellille vähän ekstraa pikku hemmottelusta. Me ollaan

hyviä asiakkaita niille, tuodaan rahaa. Ei ne meitä pois potki.

– Okei, hyvä juttu, Nea sanoi. Hän oli pysähtynyt 

ajatuksissaan katselemaan näyteikkunaa ja sen mallinukkeja.

– Tykkäätkö sä tuosta mekosta?

– On se ihan kiva, Nea myönsi. – Mä näytän kodittomalta 

retkulta näissä vaatteissa.

– Et sentään. Kauppa näkyy olevan auki. Mennään sisään, ja 

jos mekko sopii sulle, niin mä ostan sen.

– Oikeastiko?

– Anna mun vielä vähän aikaa leikkiä sugardaddya sulle, 

Markku sanoi ja aukaisi vaateliikkeen oven, jotta Nea pääsi 

sisään. – Teidän jälkeenne, neiti.

He kävivät kymmenessä vaatekaupassa ja parissa kenkäkaupassa. 

Nea katsoi aluksi vaatteiden hintalappuja ja koetti valita 

huokeinta, mutta Markku kannusti häntä miettimään vain, pitikö 

hän vaatteesta tai kenkäparista ja tuntuiko se hyvältä päällä. 

Hän löysi useita mekkoja, muutamia sortsipareja, t-paitoja ja 

muita paitoja, kaksi paria uusia farkkuja, sandaalit, uudet 

lenkkikengät, mustat matalakorkoiset kävelykengät kaupungille, 
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aurinkolasit, uimapuvun, kesätakin, huiveja, käsityönä tehtyjä 

ranne- ja kaulakoruja, uusia sukkia ja alusvaatteita sekä 

kesäisen hatun.

– Kiitos kovasti, Nea sanoi Markulle heidän kulkiessaan 

pitkin vanhan kaupungin kävelykatuja takaisin hotellille. – Mä 

en tajunnut, kuinka paljon mä tarvitsin uusia vaatteita. Näistä

tulee ihan uusi olo.

– Miehet katsovat sun perään, Markku sanoi. – Sitten ne 

katsovat äkkiä pois, etteivät suututtaisi mua. 

– Kai ne ajattelevat, että sä olet mun isä, Nea sanoi.

– Kiitos tuosta.

– Kyllähän sä voisit olla, ainakin iän puolesta, Nea jatkoi.

– En mä sitä pahalla tarkoittanut.

– Tiedetään. Siksi se tuntuikin niin pahalta kuulla.

Hotellihuoneen sisustuksesta Nealle tuli mieleen oikea palatsi 

tai linna: kalusteet olivat 1700-1800-luvun tyylisiä, katto oli

korkealla ja sieltä roikkui kristallikruunuja, sängyssä oli 

tietysti pylväät, samettinen päiväpeitto ja silkkiset lakanat. 

Sohvapöydällä heitä odotti ylenpalttinen hedelmäkori ja 

pullollinen samppanjaa jäämurskalla täytetyssä astiassa. Nealta

pääsi huokaus.

– Pyysin henkilökuntaa tuomaan meidän huoneeseen jotain 

pientä ekstraa, Markku mainitsi. – Kun tämä ei ole 

merenrantahotelli, täällä halutaan satsata tarjoiluihin ja 

sisustukseen. Ja palveluihin.

He juttelivat samppanjaa ja hedelmiä nauttiessaan niitä 

näitä, vaihtelivat huoneen televisiosta näkyviä kanavia, 

suunnittelivat mitä nähtävyyksiä menisivät katsomaan 

kaupungissa seuraavina päivinä. Nea tunsi pitkästä aikaa 

rentoutuvansa Markun seurassa. Hän otti pitkän kuuman 

vaahtokylvyn (jonka aikana Markku ei tullut kertaakaan 
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häiritsemään) ja laittautui sen jälkeen pitkästä aikaa 

naisellisen näköiseksi.

Illallisen he päättivät syödä hotellin ravintolassa.

– Kerro, miksi sä teet tätä? Nea kysyi Markulta.

– Teen mitä? Mitä sä tarkoitat?

– Otat kymmenen vuoden välein vuoden taukoa kaikesta – 

työstä ja muusta tavallisesta elämästä. Perheestä.

Markku ei vastannut heti ja Nea mietti, aikoiko mies taas 

linnoittautua vaikenemisen muurinsa taakse.

– Sullahan on perhe, eikö vaan? Vaimo ja lapsia.

– Näkeekö sen niin helposti päältä? Markku kysyi ja hymähti.

– Siis joo, mulla on avovaimo, mutta sen poika ei ole mun 

poika, siis biologisesti. 

– Mikset sä ole halunnut kertoa näitä mulle aikaisemmin?

– Mä haluan elää tämän ajan aina ikään kuin eri elämää, 

Markku selitti. – Niin kuin Clark Kent ja Teräsmies. Tai Jekyll

ja Hyde. Mutta jos palaan sun kysymykseen: Kun mä olin 24, 

juuri valmistunut yliopistosta, mä lähdin matkustelemaan 

vuodeksi maailmalle. Se oli aika tavallista silloin, että 

otettiin välivuosi.

– Tehdään sitä nykyäänkin, Nea sanoi.

– Ehkä joo. Mutta mun välivuosi oli jotain niin erilaista, 

sain siitä niin isot sävärit, että päätin ottaa 

uusintakierroksen kun täyttäisin 30. Mutta siihen väliin tuli 

World Trade Centerin isku, ja mulla oli kiirettä töissä. Niin 

mä pääsin ottamaan seuraavan pitkän vapaajakson vasta kun 

täytin 35. 

– Oliko se yhtä hyvä?

– Se oli edellistä paljon parempi. Sillä kertaa mä osasin 

suunnitella asioita ennakkoon, enkä vaan luottanut pelkkään 

onneen ja sattumaan.

– Okei. Kerro mulle sun isästä, Nea sanoi. 
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– Mun isästä? Mistä tuo tuli?

– Sä sanoit, ettet surrut sun isän kuolemaa.

– No en. Mutta tiedätkö, että joitain asioita on parempi 

olla muistelematta ja miettimättä, Markku sanoi. – Tulee vaan 

turhaan paha mieli. Vai oletko sä pyöritellyt mielessäsi sun ja

äitis suhdetta koko tämän kevään?

– En kovin paljon, Nea tunnusti.

– Kun me lähdettiin Suomesta, sulla ei juuri muuta mahtunut 

mieleen, Markku sanoi. – Paitsi pettymykset sun kavereiden 

suhteen. Oletko sä niitäkään tyyppejä miettinyt täällä?

Nean oli myönnettävä Markun olevan oikeassa. Hänellä oli 

ollut muuta tekemistä: linnan kunnostamista ja kunnossapitoa, 

hommia kasvimaan ja kompostin kanssa, kylälläkäyntejä Biljanan 

luona, ja tietenkin kirjoittamista. Ei hän ollut ehtinyt 

suremaan Suomen ongelmiaan.

– Mä ymmärrän, että siinä on paljon hyvää, että pääsee 

joskus kunnolla irti kaikesta, mikä liittyy omaan arkeen, Nea 

sanoi. – Mutta silti mä haluaisin kuulla enemmän siitä, kuka sä

olet. Enhän mä edes tiennyt että sä olet arkkitehti, ennen kuin

kerroit sen Michaelille.

– Mun elämässä vaan ei ole ollut mitään kovin ihmeellistä, 

Markku sanoi. – Mun suurin tähänastinen työsaavutus on kymmenen

pienkerrostalon kokonaisuus Etelä-Pohjanmaalla. Mä olen siitä 

aika ylpeä itse asiassa – se on sekä kaunis että toimiva. 

– Sehän on hyvä, Nea sanoi. Markku aukaisi kännykkänsä ja 

näytti sieltä valokuvia rakennuksista, jotka näyttivät olevan 

2000-luvun alusta.

– Ne eivät näytä mitenkään erikoisilta kuvissa, Markku 

sanoi. – Mutta ihmiset tykkäävät asua siellä. En mä ole koskaan

ollut mukana minkään ison julkisen rakennuksen suunnittelussa. 

Enkä haluakaan olla.

– Mikset? Nea kysyi.
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– En tarvi julkisuutta. Nämä välivuodet on mun erikoista, 

omaa aikaa, jolloin saan olla oma itseni. Se riittää. Okei, nyt

on mun vuoro kysyä jotain sulta. Ja mä ymmärrän hyvin, jollet 

sä halua vastata tähän.

– Niin mihin?

– Mä tiedän, ettet sä rakastellut Michaelin kanssa silloin 

toissa iltana, Markku sanoi suoraan. – Sä itse sanoit niin. 

Mutta jotain teidän välillä tapahtui. Mitä se oli?

Nea huokaisi. Hän aikoi sanoa, ettei todellakaan ollut 

Markun asia udella sellaista. Sitten hän tuli ajatelleeksi, 

että nämä olivat heidän viimeisiä iltojaan yhdessä. 

Todennäköisesti hän ei enää koskaan tapaisi Markkua Suomessa – 

ainakaan, jos se oli hänestä kiinni. Miksei hän siis kertoisi?

– Okei, mä kerron, jos lupaat ettet naura, Nea sanoi.

– Miksi mä nauraisin? Mua ihan oikeasti kiinnostaa tämä.

Nea selosti niin asiallisesti kuin osasi, mitä he olivat 

Michaelin kanssa tehneet, ja myös osan heidän puheistaan. 

Markku kuunteli tarkkaavaisesti.

– Michael veikkasi, että mä saattaisin olla joku dominatrix,

joka ruoskii sua linnan kellarissa joka ilta, Nea sanoi. Sekään

ei Markkua naurattanut, vaikka Nea oli sitä puolittain 

odottanut.

– Vai domina. Sanoisin että aika saksalainen ajattelumalli. 

Mutta mua kiinnostaa enemmän, minkä takia Michaelin kosketus 

tuntui susta pahalta.

– En mä osaa sanoa, Nea sanoi.

– Oliko sulla mitään ruumiillisia tuntemuksia? Markku kysyi.

– Mua alkoi kutittaa, Nea kertoi. – Ja sitten aloin vapista,

vaikkei mun ollut kylmä.

– Vapina on hyvä merkki, Markku sanoi. – Kun menee sänkyyn 

jonkun kanssa ekaa kertaa, tarkoitan ensimmäistä kertaa sen 

henkilön kanssa, niin kiihottumisen ensimmäinen merkki on 
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tärinä. Seuraavilla kerroilla – kun toinen on jo tutumpi – ei 

enää tärise niin paljon.

– Tuota mä en tiennyt.

– Joo, siitä ei yleensä puhuta paljoa.

Itse asiassa Neaa oli alkanut vapisuttaa uudelleen heidän 

puhuessaan, mutta sitä hän ei Markulle kertonut.

Heidän palattuaan ravintolasta hotellihuoneeseen Markku sanoi: 

– Mä haluaisin kysyä sulta yhtä tärkeää asiaa. Sä ehkä sanot ei

ja se on mulle ihan okei.

Nyt se tulee, Nea ajatteli. Markku halusi maata hänen 

kanssaan. Kun hän oli jo tavallaan tehnyt sen Michaelin kanssa,

olisi vaikeampi kieltäytyä Markun pyynnöstä. Ja tällä kertaa 

hän tärisi ennakko-odotuksesta. Kyllä, nyt olisi hyvä aika 

rakastella Markun kanssa. Kun mies kysyisi, hän sanoisi kyllä. 

Vai pitäisikö vain suoraan suudella tätä?

– Saanko mä lukea sun romaanikäsikirjoituksen?

Sitä Nea ei ollut odottanut. Ei ollenkaan.

– Nytkö sä sen lukisit? hän kysyi. – En mä edes tiennyt, 

että se kiinnostaa sua.

– Mä haluan oppia ymmärtämään sua paremmin, Markku vastasi. 

– Enkä usko, että mulle tulee tämän jälkeen enää tilaisuuksia 

lukea sitä – ainakaan tässä muodossa.

– Joo, käyhän se, Nea sanoi. – Mutta ei se ole valmis. Tai 

siis tarina on kokonaan siinä, mutta mun pitää vielä muokata 

sitä. Enkä tiedä, saatko sä edes selvää mun käsialasta.

– Hei, sulla on koulutytön käsiala, Markku huomautti, ja Nea

tunsi poskiensa punehtuvan. – Enköhän mä siitä selvän saa.

Markku luki loppuillan, ja puoli yötä. Nea heräsi aamulla oven 

koputukseen, ja hotellipalvelija toi heille aamiaisen 

huoneeseen. Markku jatkoi käsikirjoituksen lukemista kahvia ja 

lämmintä aamubanitsaa nauttiessaan. 
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Nea kävi kaupungilla kuljeskelemassa ja katselemassa 

ihmisiä, löysi kukkaistutuksia tulvivan pitkän puiston, jossa 

kulki äitejä pienten lasten kanssa, käväisi kirjakaupassa 

ostamassa uusia vihkoja ja kyniä, nautiskeli auringosta ja 

leivonnaisesta pienen kahvilan terassilla. Kun hän 

alkuiltapäivästä palasi hotellille (muistaen tervehtiä aulan 

työntekijöitä, kuten Markku oli opettanut), Markku oli 

lukemassa viimeistä kymmentä sivua käsikirjoituksesta.

– Mä toin meille seesamirinkeleitä ja bozaa, Nea sanoi. 

Biljana oli usein tarjonnut vaalean maitokaakaon väristä boza-

mallasjuomaa, jonka happamankirpeään makuun hän oli vähitellen 

tottunut ja oppinut pitämäänkin siitä.

– Kiitos. Mä olen kohta valmis tämän kanssa, Markku sanoi, 

otti hajamielisesti yhden rinkelin, mutta jätti koskematta 

lasiseen boza-pulloon. Sen Nea laittoi minibaariin odottamaan 

iltaa tai seuraavaa päivää.

– No? Nea kysyi, kun Markku laski viimeisen muistikirjoista 

käsistään. – Aiotko sä sanoa, että se on kuin hiomaton 

jalokivi, niin kuin Sydämen kuiskauksen kirjoittajatyttö sai 

kuulla?

Markku naurahti.

– Siinä on Ghiblin klassikkoelokuva, joka ansaitsisi enemmän

julkisuutta. Mutta sun tarinan kanssa mulla oli muita 

ajatuksia.

Markku piti tauon, ja Nea odotti, mitä hän sanoisi.

– Mä olen harvoin lukenut tarinaa, jossa olisi näin suuri 

eroottinen jännite, Markku sanoi haukaten rinkelistään.

– Anteeksi mikä? Eihän siinä ole yhtään seksikohtausta, Nea 

väitti vastaan. – Sen takiahan mä pyysin Michaelia opettamaan 

mulle jotain, jotta pystyisin kirjoittamaan seksistä.

– Sekö oli sun ainoa syy? Markku kysyi. – Etkö sä muka ollut

yhtään viehättynyt Michaelista?

– ...Ehkä vähän.
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– Se loukkasi mua aika paljon, Markku sanoi. – Tai ehkä ei 

niinkään loukannut. Lähinnä mä petyin itseeni. Mutta palataan 

takaisin sun tarinaan. Siinä oli paljon kohtauksia, joissa 

henkilöt joutuvat vangituiksi ja pelastuvat viime hetkellä, tai

saavat puhuttua vanginvartijan tai kuulustelijan ympäri… Sieltä

se jännite nousi. Ainakin kun mä sitä luin.

– Ehkä sun havainnossa on jotain perää, Nea myönsi.

– Seksuaalisuus ottaa monia muotoja. Varsinkin jos sen 

kieltää itseltään, Markku sanoi.

– Tuosta olen kyllä ihan eri mieltä. Mutta kello on kohta 

12, ja mä haluan päästä katselemaan nähtävyyksiä. Joko 

lähdetään?

Markku nyökkäsi ja yhähti myöntävästi.
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– Tämä on tuulinen katu, Nea sanoi.

– Itä-eurooppalaisissa kaupungeissa on paljon tällaisia 

leveitä katuja keskustoissa, Markku sanoi. – Sen huomaa 

silloinkin, kun matkustaa Saksaan entisen DDR:n alueelle. 

Rakennettiin kuusi- tai kahdeksankaistaisia katuja, joissa oli 

tilaa näyttäville vappuparaateille – ja tankeille, jos 

venäläisille tuli tarvetta vallata kaupunki nopeasti. Idea 

vaikeuttaa vallankumouksia kaupunkisuunnittelulla oli peräisin 

ranskalaiselta arkkitehdiltä Haussmannilta, joka suunnitteli 

Pariisin uusiksi 1800-luvun loppupuolella...

– Mennäänkö seuraavaksi katsomaan tuota kirkkoa? Nea kysäisi

keskeyttäen Markun selostuksen. Hän osoitti vaaleanharmaata, 

kultakupolista katedraalia, jota ympäröi pieni puisto. – Se 

näyttää kiinnostavan monia ihmisiä.

– Luulin, ettet sä välittänyt uskonnoista, Markku sanoi.

– Ai, koska mun tarinassa yksi henkilö sanoo, että ihminen 

loi jumalan eikä toisin päin? Nea kysyi. – En mä ole sama kuin 

mun keksimät henkilöt. 

– Sussa on kyllä paljon samaa niistä monien kanssa.

Nea ei vastannut. Hän ylitti kadun, ja Markku seurasi häntä 

katedraalin luo.

– Onhan kirkoissa usein hieno tunnelma – ja paljon 

kulttuuria, Markku sanoi. Puistikon penkeillä istuskeli 

joutilaita, auringonpaisteesta nauttivia ihmisiä. Nean ikäinen 
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nuori mies kaupitteli painokuvia uskonnollisista maalauksista 

sekä turistiesitteitä Varnan nähtävyyksistä. Sisäänkäynnin 

portaiden kulmassa istui vanha huivipäinen nainen kilisyttäen 

kerjuukuppia. Nea pani merkille, ettei naisella ollut paksun 

takkinsa alla mekkoa tai hametta, vaan mustat puolisääreen 

ulottuvat caprihousut.

– Mä muistan tuon mummelin, Markku sanoi hiljaa. – On 

istunut kirkon portailla ainakin kymmenen tai parikymmentäkin 

vuotta. Viimeksi sillä oli kultakehyksinen, pieni vanha ikoni, 

jota ihmiset saivat koskettaa rahasta. Ehkä joku varasti sen 

siltä.

– Minkä niminen kirkko tämä on? Nea kysyi.

– Pyhän Jumalanäidin kuolonuneen vaipumisen katedraali, tai 

jotain sinne päin, Markku sanoi heidän astuessaan sisään. – 

Neitsyt Maria on yksi monista jutuista, joita mä en ole koskaan

tajunnut kristinuskossa. Jos Pyhä Henki teki Marian raskaaksi, 

niin ottiko se siittiön muodon? Ei se voinut olla 

partenogeneettinenkään raskaus, koska Jeesus oli mies eikä 

nainen...

– Shh, Nea sanoi. Hän halusi keskittyä kirkkoon.

Nea oli huomannut joidenkin kirkkojen olevan näyttävämpiä 

sisältä kuin ulkoa, kuten Tuomiokirkko Helsingissä. Tämä 

katedraali toimi toisin päin. Hänen huomionsa kiinnittyi 

ensiksi väreihin – seinien siniseen ja kultaan, jotka 

vuorottelivat maalauksissa. Yksikään seinäpinta ei ollut vailla

kuvia, ja tyyliteltyjä ihmishahmoja oli kirkon kattokin täynnä.

Kun hän asteli lähemmäs alttaria, sininen ja kulta vaihtuivat 

mustaan. Katossa hän näki enkeleitä, joilla oli pää ja kolme 

siipiparia, mutta ei käsiä tai jalkoja. Ehkä ne vastasivat 

Raamatun kuvauksia enkeleistä.

Nea kääntyi ja huomasi Markun jääneen katselemaan freskoa, 

jossa Maria makasi tai puolittain istui sängyllä, ympärillään 
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joukko väkeä. Nea oli nähnyt sisäänkäynnin luona esitteitä, 

joissa sanottiin katedraalin olevan rakennettu 1800-luvun 

loppupuolella. Mutta miksi freskot oli maalattu keskiaikaiseen 

tyyliin? Ehkä sellainen oli ortodoksikristityillä tapana. 

Markku oli polvistunut lattialle freskon eteen. Kiveys oli 

tehty kaarevista laatoista, ja Neasta näytti siltä kuin kirkon 

lattiakuviot olisivat olleet jatkuvassa pienessä 

aaltoliikkeessä. Mutta nyt Markku näytti vapisevan, ja hän oli 

alkanut päästää uikuttavia ääniä. Nea meni nopeasti Markun 

luokse ja laittoi kätensä miehen olkapäälle.

– Markku, oletko sä sairas? Nea kysyi hiljaa. Ei vastausta. 

Nyyhkytystä.

Kaksi pappia tai munkkia mustissa pitkissä viitoissa ja 

pyöreissä patalakeissa kulki ohitse luoden Markkuun ja Neaan 

paheksuvia silmäyksiä. Vanha nainen vaaleanvihreässä 

villatakissa, joka oli ollut sytyttämässä kynttilää ja 

laittamassa sitä yhdelle kynttiläalttareista, tuli Nean luokse.

– Onko isäsi kunnossa? nainen kysyi.

– Hän on surullinen. Se menee pian ohi, Nea vastasi ja 

hymyili naiselle, joka nyökkäsi ja siirtyi syrjemmälle. Nea 

tajusi naisen puhuneen bulgariaa, ja että hän oli itse 

vastannut samalla kielellä. Biljanan kielikylvyistä oli ollut 

hyötyä.

– Markku. Pystytkö nousemaan? Nea kuiskasi. – On parasta, 

ettemme kiinnitä liiaksi kenenkään huomiota täällä. 

– Kyllä. Kyllä, mennään vaan, Markku sanoi katkonaisesti. 

Nea auttoi häntä nousemaan ylös ja saattoi hänet käsikynkässä 

ulos kirkosta.

He istuutuivat puiston penkille. Nea kävi ostamassa heille 

katukioskikojusta kahvit ja jotain, mikä muistutti 

friteerattuja pannukakkuja.
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– En tiedä, mikä muhun meni, Markku sanoi. – Ensin mun 

alavatsaa väänsi, mutta kun se meni ohi, tilalle tuli 

jonkinlainen liikutus. Ehkä se oli paniikkikohtaus. 

– Minkä takia? Nea kysyi. – Tuleeko sulle useinkin 

ahdistuksen tunnetta kirkoissa? Sun olisi pitänyt varoittaa mua

siitä.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mitään tuollaista on 

tapahtunut. Kiitos, kun autoit mua.

– Ehkä meidän kannattaa palata hotellille, Nea sanoi. – Onko

sulla mitään rauhoittavaa lääkettä?

Markku hymähti.

– Sattumoisin kyllä. En ajatellut, että… Joo, on mulla 

lääkkeitä.

Hotellihuoneessa Markku nielaisi muutaman tabletin ja huuhtoi 

ne alas isolla tujauksella slivovits-luumuviinaa. Kohta hän 

nukahti ja alkoi kuorsata. Nea lähti ala-aulaan ja rohkaistui 

kysymään vastaanottotiskin henkilökunnalta, oliko hotellissa 

yleistä tietokonetta, jolta sai mennä nettiin.

– Kännykkäni ei nyt juuri toimi, Nea lisäsi selitykseksi 

tuntien samalla syvästi nolostuvansa. Onneksi mies tiskillä 

vain nyökkäsi, hymyili ja kertoi, missä tietokonehuone 

sijaitsi.

– Laita huoneenne numero sekä käyttäjätunnukseksi että 

salasanaksi, niin järjestelmä päästää sinut sisään.

– Kiitos paljon!

Päästyään hotellin koneelta nettiin Nea tarkisti aivan ensin

sähköpostinsa. Koulun muistutuksia missatuista YO-kokeista ja 

muista kevään muodollisuuksista oli monta; niitä hän oli 

odottanut. Ei uusia viestejä hänen niin sanotuilta ystäviltään.

Äidiltä oli tullut viesti, että hän tarvitsi Nean 

vaatekaappia omille tavaroilleen ja aikoi viedä kaikki 

parempikuntoiset vaatteet sieltä kierrätyslaatikkoon ja 
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huonommat suoraan taloyhtiön sekajätteisiin. ”Onneksi olkoon, 

olet saanut minut kierrättämään. Hip huraa!”, Nean äiti oli 

päättänyt viestinsä.

Sitten oli Michaelin vuoro. Nea löysi melko nopeasti 

Michaelin julkiset sometillit sekä tämän YouTube-kanavan. Oli 

kulunut nelisen päivää siitä, kun Michael oli lähtenyt 

linnalta, ja Nea arveli löytävänsä ainakin yhden päivityksen. 

Ei mitään. Se oli hieman outoa. 

Viimeisimmissä päivityksissään Michael nojaili rennosti 

pyöräänsä ja kertoi suuntaavansa seuraavaksi seudulle, jossa 

’heidän’ kylänsä sijaitsi. Nea tunsi yhtaikaisen kaipauksen ja 

suuttumuksen piston katsellessaan, kuinka Michael puhui ja 

hymyili kameralleen. Miehet olivat typeriä, eivät tehneet muuta

kuin pettivät tai nolasivat, Nea ajatteli. Tai tirkistelivät. 

Toisaalta Markku oli kyllä pyytänyt käytöstään anteeksi.

Illalla Markku heräsi lääkepökkyrästään ja oli nälkäinen. 

Niinpä he menivät syömään ravintolaan, josta oli mukava näkymä 

Mustallemerelle.

– Sä et koskaan selittänyt, miksi mun tarina oli sun 

mielestä eroottinen, Nea sanoi, kun he pääsivät pääruokiin.

– Selitinhän. Jännite kohoaa, kohoaa, kohoaa – kunnes se 

laukaistaan, Markku sanoi. – Mitä muuta se on kuin seksiä?

Nea ei vastannut.

– Mitä sä tunnet silloin kun sä kirjoitat? Markku kysyi 

puolestaan. – Tai kun mietit lukuja ja kohtauksia?

– Mä mietin, mitä sanoja mun kannattaa käyttää. Mikä kuvaa 

parhaiten henkilöiden tunteita ja sitä mitä ne tekevät. Ja 

sitten mua ärsyttää, kun pitäisi kirjoittaa kuvauksia paikoista

ja niiden tunnelmista. Siis, mä näen kuinka vaikka valo osuu 

heiniin tai puiden latvoihin tiettyyn aikaan päivästä tai 

jonain vuodenaikana, mutta en mä osaa kirjoittaa sitä.
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– Sä olet oikeassa. Paikkojen kuvaukset olisivat voineet 

olla parempia, Markku totesi. – Mutta eikö sun sisällä liiku 

mitään tuntemuksia, kun sä eläydyt henkilöihin? Nehän ovat 

melkein koko ajan epätoivoisia ja pulassa.

Nea mietti, minkä verran hän uskaltaisi paljastaa.

– Totta kai mulla on tunteita mun henkilöistä, Nea sanoi. – 

Minkä muun takia kukaan kirjoittaisi mitään? Mä olen joka 

ikinen niistä tyypeistä, vuoron perään. Se tuntuu siltä kuin 

saisi elää monta eri elämää. Inkarnaatioita.

– Kiinnostavaa, Markku sanoi. 

– Hei, katso noita kahta, jotka istuu pöydässä susta 

vasemmalle, Nea sanoi hiljaa. – Aikamoinen pari.

Noin 70-vuotias mies hyvin istuvassa harmaassa puvussa istui

paljon nuoremman naisen kanssa syömässä; he olivat ehtineet 

alkupaloihin ja siemailivat niiden kanssa kuohuviiniä. Naisella

oli lyhyt, musta avokaulainen mekko, huolellisesti laitetut 

hiukset ja kultaisia koruja ranteissaan, korvissaan ja 

kaulallaan.

– Mitä noista? Markku kysyi.

– En usko, että nuo ovat ainakaan sukulaisia, Nea sanoi. – 

Ikäeroa on varmaan yli viisikymmentä vuotta.

Markku vilkaisi pariskuntaa uudestaan.

– Ei, tuo nainen on sinua yli kymmenen vuotta vanhempi, 

Markku sanoi. – Ainakin kolmekymppinen. Tyypillinen high 

maintenance -nainen.

– Mitä se muka tarkoittaa? Nea kysyi.

– Jos katsot miestä, niin huomaat että vaikka tyypillä on jo

ikää, niin vartalo on timmissä kunnossa, Markku sanoi puhuen 

matalalla äänellä kuten Neakin. – Eli hepulla on varaa ei 

pelkästään salijäsenyyteen vaan omaan personal traineriin. Puku

istuu hyvin, eli se on teetetty ompelimossa – ei halpaa sekään.

Tuollaisilla miehillä on varaa naisiin, joiden elämäntyylin 

ylläpitäminen tulee kalliiksi.
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– Millä tavalla?

– High maintenance -naisella on yliopistokoulutus, vähintään

maisterintutkinto, ehkä oma työpaikkakin, Markku jatkoi. – 

Tavoitteena sillä on löytää löytää alfauros – ja siksi se 

laittaa ja hoidattaa itsensä viimeisen päälle. Joka päivä pitää

käydä lenkillä ja salilla, syödä saa ehkä pari salaatinlehteä 

aamulla ja omenan illalla, meikit on oltava täydelliset heti 

aamulla varhain kun mies herää… Tajuatko? Nättiin ulkonäköön 

pitää olla valmis käyttämään tosissaan sekä rahaa että aikaa.

– Mutta jos nainen on niin miehestä riippuvainen, eikö se 

ole prostituutiota? Nea kysyi tullen samalla ajatelleeksi, että

hänkin oli koko kevään ajan ollut riippuvainen Markusta.

– Vakka kantensa valitsee, Markku sanoi. – High maintenance 

-naisella ja alfauroksella on sama tavoite. Molemmille toinen 

on päämäärä. 

– Tulee mieleen Melania ja Donald Trump, Nea sanoi. – Kas 

kun siitä aiheesta ei ole enempää elokuvia.

– Etkö sä ole kertaakaan nähnyt Piukkoja paikkoja tai Herrat

pitävät vaaleaveriköistä? Markku kysyi. – Molemmissa on Marilyn

Monroe.

– Sori, en tunne.

– Olihan ne vanhoja leffoja jo silloin kun mä olin lapsi, 

Markku totesi ja huokaisi kevyesti. – Kai sä sentään olet 

nähnyt Aamiaisen Tiffanylla tai Kauniin Sabrinan? Tai… mikä 

mulle vielä tulisi mieleen… Poikamiesboksi?

– Ei sano mitään, mikään noista, Nea pahoitteli. 

Markun mutistessa jotain suoratoistosukupolvesta, jolla ei 

ollut aavistustakaan klassikoista, Nea uskaltautui vielä 

vilkaisemaan toisen pöydän pariskuntaa, joka näytti uppoutuneen

vilkkaaseen keskusteluun. Heillä näytti olevan aidosti hauskaa 

keskenään. Ehkei epäsuhta ollut niin suuri kuin hän oli 

kuvitellut. Hänelle ei tullut mieleen verrata itseään ja 

Markkua tuohon pariin.
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– Mutta sitä mä en käsitä, kuinka noin vanha mies pystyy tai

edes jaksaa tyydyttää niin paljon itseään nuorempaa naista, Nea

ihmetteli.

– Susta kyllä huomaa, ettet sä ole ollut lähemmin 

tekemisissä sun ikäisten nuorten miesten kanssa, Markku sanoi. 

– Nuoren miehen lempi on lyhyt purkaus: homma on useimmiten ohi

parissa minuutissa. Mutta mitä enemmän miehelle tulee ikää, sen

pitempään menee aikaa ennen siemensyöksyä. Useimmat naiset 

tykkäävät siitä. Siis heteronaiset.

– Tarkoitatko cis-seksuaaleja? Nea kysyi.

– En kun heteroita. Mä jaan ihmiset heteroihin, homoihin, 

biseksuaaleihin ja niihin, jotka on jotain siltä väliltä, 

Markku selitti. – Olen sillä tavalla vanhanaikainen, sori vaan.

Cis tuo mulle mieleen vaan korotetun C:n nuottiasteikolla.

– Heh heh. Tosi hauska juttu.

– En mä tarkoittanut sitä vitsiksi.

– Tämä on näemmä asia, josta me ei voida keskustella, Nea 

totesi.

Jälkiruoat tuotiin pöytään. Nea alkoi syödä 

paahtovanukastaan hyvällä ruokahalulla. Oli ollut kieltämättä 

mukavaa, että ruokaa oli ollut riittävästi. Nea arveli kenties 

painonsakin nousseen kilolla tai kahdella näiden muutaman 

Varnassa vietetyn päivän aikana.

– Oli ihan hyvä idea sulta pyytää mua jäämään Varnaan 

vähäksi aikaa, Nea sanoi Markulle.

– Kiva kuulla. Oletko varma, ettet sä halua jäädä Bulgariaan

loppukesäksi? Markku kysäisi. Nea ei vastannut.

Markun maksettua ravintolalaskun he kävelivät vanhankaupungin 

halki, kunnes tulivat uudestaan katedraalille, joka oli Nean 

mielestä valaistu onnistuneesti. Yö oli leuto, ja liikkeellä 

oli muitakin kulkijoita.
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– Eihän sulle jäänyt mitään pelkoa tuosta paikasta? Nea 

kysyi Markulta.

– Enpä usko. Mä olen tosi pahoillani, että käyttäydyin niin 

tökerösti siellä tänään, Markku sanoi.

– Se oli paniikkikohtaus, Nea sanoi. – Et sä sille mitään 

mahtanut. Mutta mistä se tuli? Jollet sä yleensä ahdistu 

kirkoista?

– Mä… aloin kyseenalaistaan mun valintoja, Markku vastasi. –

Ehkä mä ajattelin loukanneeni mun omaa, henkilökohtaista 

jumalaa.

– Ole nyt vielä vähän kryptisempi, Nea kehotti. – Sä teet 

usein noin. Kun mä kysyn jotain susta itsestä, sä vastaat 

noilla sun kummilla kiertoilmaisuilla.

– ...Anteeksi. Mä en voi tuohon sanoa muuta kuin että mulla 

on hyvä syy pitää osa mua salassa sulta. Ja kaikilta muiltakin.

Sä pitäisit mua hirviönä, jos tietäisit.

– Tavallista pahempia luurankoja kaapissa, vai? Nea kysäisi.

– Niinkin voi sanoa.

– Liittyykö ne sun isään?

Markku pysähtyi ja käännähti katsomaan Neaa.

– Sillä kusipäällä ei ole mitään tekemistä mun elämän kanssa

enää!

Nea tarttui Markkua kädestä. Hän huomasi miehen tärisevän 

samalla tavalla kuin katedraalissa aikaisemmin.

– Tule. Mennään istumaan tuohon penkille, Nea sanoi ja veti 

Markun mukaansa kuin äiti pienen pojan. He istuutuivat 

vastapäätä kirkkoa, ja Markku nojasi päänsä Nean polvia vasten.

Nea silitti hänen harvoja hiuksiaan. 

Bussien ja muiden ajoneuvojen yölliset äänet kuuluivat 

puistoon varsin selvästi, mutta tunnelma oli silti 

rauhallisempi kuin päiväsaikaan. Matalalta paistava täysikuu 

katsoa mollotti heitä taivaalta.

– Minkä takia sä muka olet hirviö? Nea kysyi.
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– Koska mä taisin tappaa mun isän.

– Miksi sä niin ajattelet?

– Isän mielestä mä olin nätti pikkupoika, Markku kertoi. – 

Nätti kun tyttö, niin se joskus sanoi. Käski olla koskaan 

muuttumatta vanhaksi ja rumaksi... 

Markun avauslauseista Nea osasi jotakuinkin odottaa, mitä 

oli tulossa. Hän kuunteli Markun kertomusta tämän joutumisesta 

isänsä hyväksikäyttämäksi. Äiti oli käynyt usein matkoilla työn

puolesta, eikä ollut tiennyt mitään.

– Mä ymmärrän hyvin, jos sä toivoit isäs kuolemaa, Nea 

sanoi. – Ja että suhun iski syyllisyys sitten, kun se oikeasti 

kuoli. Ei se silti tarkoita, että se olisi ollut sun vika.

– Paitsi että mä sanoin sen sille. Yhtenä yönä, kun se oli 

taas kerran käynyt mun huoneessa ja oli jo lähdössä, mä sanoin 

sen.

– Mitä sä sanoit? Nea kysyi.

– Että mä vihasin sitä. ’Tapa itsesi, niin mä olen 

onnellinen’. Niin mä sanoin. Viikkoa myöhemmin isä sai 

ruoansulatushäiriön ja kuoli. Äiti sanoi sen juoneen jotain 

siivouskaapin kemikaalia. Ja mä olin niin iloinen, mutta piti 

vaan hillitä itseni ja näyttää järkyttyneeltä ja surulliselta.

– Mä ymmärrän, ettet sä ole halunnut kertoa tuosta mulle, 

Nea sanoi. – Ei se susta silti tee hirviötä. Ei mun mielestä. 

Mutta moni olisi kyllä saanut tuollaisten kokemusten jälkeen 

masennusta ja muita henkisiä ongelmia. Mutta sähän olet elänyt 

aika tasapainoista elämää, eikö vaan?

– Jossain määrin joo, Markku sanoi. – Mitä nyt kerran 

kymmenessä vuodessa on päästävä pitempään reissuun, tehtävä 

jotain ihan muuta.

– Sekin on ymmärrettävää.

– Mä oikeasti pidin sun kirjoittamasta tarinasta, Markku 

mainitsi. – Ja olisin iloinen, jos sä voisit jäädä mun luokse 

linnalle vielä vähäksi aikaa.
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– Hm.

– Mitä mä voin tehdä, että sä jäisit? Markku kysyi nousten 

istumaan.

– Mietitään… Mä ymmärrän kyllä, ettei me voida saada 

nettiyhteyttä linnaan, mutta iPadin voisit hommata mulle, Nea 

sanoi. – Jotta mä pystyn kirjoittamaan mun tarinan puhtaaksi. 

Sitten… kesä on tulossa, joten lisää kesävaatteita. Bulgaria-

englanti -sanakirja olisi hyvä. Joo, ja juokseva vesi linnaan.

– Eikö omaa hevosta? Markku kysyi.

– Ei, hevosissa on paljon tekemistä, ja niitä pitää madottaa

ja kengityttää, ja käyttää eläinlääkärillä joka toinen 

kuukausi, Nea sanoi käytännöllisesti. – Enkä mä osaa ratsastaa.

No mitä sanot, olenko mä liian high maintenance?

Markku nauroi.

– Mä lupaan hankkia sulle kaiken. Paitsi linnan juokseva 

vesi ei ole mun vallassa, kun me ei voida tilata sinne 

ammattilaisia asentamaan mitään.

– Ymmärrettävää.

– Mutta on mulla yksi omakin ehto, Markku sanoi. – Anna mun 

koettaa saada sut tuntemaan seksuaalista mielihyvää. Jollet sä 

pysty kokemaan nautintoa, niin se on sitten siinä. Mutta anna 

mun edes kokeilla.

Nea hengähti. Siinä se tuli.

– Mitä sanot? Markku kysyi. Vastaukseksi Nea veti miehen 

paidan rinnuksista itseään vasten ja suuteli tätä.

– Mennään hotelliin, Nea sanoi matalalla äänellä. – Mun 

pillu sykkii, se haluaa sut sisäänsä. Niin pian kuin 

mahdollista. Anna mun nielaista sut.

– Kiitos kyllä, Markku sanoi. – Ehkä sä osaat sittenkin 

ratsastaa.
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Dimitar oli paluumatkalla päättänyt valita merenrantareitin, 

joka kyllä Mustanmeren maisemineen voitti yksitoikkoisen 

sisämaan maantien, jota pitkin he olivat ajaneet Varnaan.

– Teidän pitää nähdä, kuinka kaunista täällä voi olla, 

Dimitar oli sanonut heidän lähtiessään Varnasta. Hän oli myös 

kiitellyt Neaa tämän päätöksestä jäädä kesäksi Bulgariaan. – 

Bulgarian kesä on maailman kaunein. Kaikki sanovat niin.

Nea keskittyi parhaansa mukaan katselemaan ohitseen lipuvia 

maisemia, samalla silitellen olkalaukussaan lepäävää uutukaista

kullanväristä iPad-tablettitietokonetta, jonka Markku oli 

hänelle hankkinut. Sen metallinviileys tuntui rauhoittavalta 

hänen kättään vasten. Tänä kesänä hänestä tulisi kirjailija, 

sen hän oli päättänyt. Ei sillä olisi väliä, vaikka kirjaa ei 

koskaan julkaistaisi – tärkeintä oli, että hän saisi 

kirjoitettua käsin vihkoihin ja paperinpaloille kirjoittamansa 

tarinan puhtaaksi, tällä koneella. Tämä oli hänen oma juttunsa,

ja hän halusi saada sen valmiiksi. 

Hän halusi myös lisää seksiä.

Heidän ensimmäiset kertansa hotellihuoneessa viime päivien 

aikana olivat olleet nopeatempoisia. Nea oli ollut kuin Markun 

parjaamat nuoret miehet, jotka saivat siemensyöksyn parissa 

minuutissa. Hän kostui hetkessä ja halusi sitten saman tien 

ahmaista Markun siittimen itseensä niin syvälle kuin 
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mahdollista. Mutta oli muitakin, nautinnollisempia tapoja saada

tyydytystä, ja niitä Markku oli luvannut opettaa.

Toki Nea halusi myös kerätä lisää eroottisia kokemuksia 

tarinankerrontaansa varten. Omat kokemukset olivat vähintään 

yhtä tärkeitä kuin mielikuvitus, sen hän oli kevään aikana 

havainnut. Hän oli alkanut suhtautua kriittisesti aikaisempiin 

fanifiktiokertomuksiinsa, joihin hän oli lähinnä yhdistellyt 

kaikkea lukemaansa ja elokuvista sekä tv-sarjoista näkemäänsä, 

mutta ei ollut huomannut tai edes halunnut käyttää mitään 

todellista, itse koettua.

Nea aisti Markussakin samantapaista uutta toiveikkuutta, jota 

hän itse tunsi. Dimitarin heitettyä heidät perille Nea puoliksi

tanssi linnan pääoville vievät portaat ylös. Mutta kun Markku 

aukaisi painavat pääovet, heitä vastaan syöksyi ensiksi löyhkä.

Mitä lähemmäs keittiötä he tulivat, sitä pahemmaksi kävi haju. 

Nea kuuli tutunlaista rapinaa. Keittiössä rapina voimistui 

hiirten, myyrien ja rottien juostessa karkuteille. Yksi isompi 

rotta ei edes paennut, vaan nousi hellan levyn päällä 

takajaloilleen ja katseli heitä kiinteästi, ikään kuin 

paheksuen. Markku kirosi, otti hiilihangon ja huitaisi rottaa, 

joka tajusi ottaa jalat alleen viime hetkellä.

– Tämä on mun vikani, Markku sanoi.

– Miten niin? Nea kysyi.

– Mä… taisin jättää yhden ikkunoista raolleen kun me 

lähdettiin. Sieltä ne on varmaan päässeet sisään.

Linnassa oli paljon aukkoja, joita he eivät olleet 

onnistuneet tilkitsemään, ja jyrsijöitä oli päässyt sisään 

ennenkin. Mutta koskaan niitä ei ollut ollut tällaisia määriä. 

Heidän ruokatavaransa olivat pilalla. Lisäksi joka paikassa 

kuhisi erikokoisia kärpäsiä, varsinkin laiskasti siivilleen 

nousevia raatokärpäsiä, jotka olivat tulleet Nealle tutuiksi 

kompostinhoidosta. 
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– Tämä oli mun moka, Markku sanoi Nealle heidän kantaessaan 

pilaantuneita ruokia ulos kompostiin. – Mä pyydän Dimiltä ja 

Biljanalta, voiko ne majoittaa sut niiden luokse muutamaksi 

päiväksi. Sillä välin mä siivoan tämän sotkun, laitan myrkkyjä 

ja viritän loukkuja.

– Yhdessä me saataisiin hoidettua tämä nopeammin, Nea 

huomautti.

– Totta. Mutta mä lupasin sulle hienon kirjoittamiskesän ja 

hemmottelua, eikä mitään työleiriä tällä kertaa, Markku sanoi. 

– Sen lupauksen mä haluan pitää.

– Okei. Jos se vaan käy Biljanalle ja Dimitarille, Nea 

myöntyi. – Me voitaisiin muuten hankkia tänne pari kissaa.

– Mistä me sellaisia saataisiin?

– Biljanan isotädin kissa sai pentuja maaliskuussa, Nea 

sanoi. – Voin kysyä, antaisiko hän niistä pari meille.

– Biljanan isotäti? Sinä taidat jo tuntea puoli kylää?

– Siellä on alle viisikymmentä asukasta. Ei se olisi isokaan

saavutus tietää puolia heistä, Nea totesi.

Kun Nea viikon päästä palasi linnaan kissat mukanaan, ei 

kärpäsistä ja jyrsijöistä näkynyt jälkeäkään. Markku oli paitsi

siivonnut paikat perusteellisesti, myös täydentänyt 

ruokavarastot ja hankkinut uudet kattilat ja pannut.

He antoivat kissoille nimet Chihiro ja Nausikaa, Henkien 

kätkemä -elokuvan päähahmojen mukaan. Chihiro oli 

oranssinpunainen peruskissa, kun taas Nausikaa oli enimmäkseen 

musta ja valkovatsainen. Pentueesta nämä kaksi olivat Nean 

mielestä olleet sekä ihmisystävällisimmät että toimeliaimmat. 

Biljanan täti oli kehunut emokissan olevan hyvä hiirestäjä. 

Tosin Neaa mietitytti, mitä he tekisivät kissoille sitten kun 

olisi aika palata Suomeen.

– Kun sinä ja enosi lähdette, voit tuoda kissat meille, 

Biljana vakuutti. – Kyllä ne äkkiä uuteen paikkaan tottuvat.
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Seuraavat kolme viikkoa soljuivat linnassa melkein huomaamatta,

toisiaan muistuttavien kesäpäivien nauhana. Nea vietti päivänsä

kirjoittaen ja tehden jonkin verran linnan töitä. Markku hoiti 

ruoanlaiton silloin kun Nea ilmoitti, ettei siihen liiennyt 

aikaa. Pari kertaa viikossa Nea kävi pyörällä kylällä 

tapaamassa Biljanaa ja muita tuttaviaan, oppien aina vähän 

enemmän kieltä ja paikallista kulttuuria.

Nea oli havainnut pitävänsä seksistä yleisellä tasolla ja 

tarvitsevansa sitä. Markun sijasta hän olisi mieluiten nainut 

jotakuta nuorempaa, mutta tämä mies kävi hänelle siinä missä 

joku muukin, mikäli vaihtoehtona olisi ollut jäädä kokonaan 

ilman. Hotellihuoneessa he eivät olleet käyttäneet kondomia, 

mutta sen jälkeen Markku oli painottanut suojaamisen tärkeyttä,

eikä Neakaan halunnut tulla raskaaksi.

Eniten Nea oli alun perin yllättynyt siitä, että hänen 

nautintonsa seksistä muistutti ruumiillista tunnetta, jonka hän

sai kirjoittamisen parhaina hetkinä. Siinä Markku oli ollut 

oikeassa.

Nea kävi yhä itsekseen kävelyretkillä linnan ympäristössä, 

vaikka kovin kauas hän ei enää uskaltautunut ilman Markkua. 

Villisikoja oli nimittäin enemmän kuin talvella ja keväällä, ja

laumojen käytös oli muuttunut aiempaa aggressiivisemmaksi. 

Laumojen emakoilla oli porsaita, joita ne suojelivat vihaisina,

ja Nean oli myönnettävä itselleen, että hän oli alkanut 

suoranaisesti pelätä metsään menemistä ja villisikoja.

– Ei ne oikeasti aio sun kimppuun hyökätä, Markku koetti 

rauhoitella Neaa. – Suurin osa niiden käytöksestä on tyhjää 

uhkailua.

– Kyllä mä sen tiedän, Nea sanoi. – Mua pelottaa silti.

Dimitar ja muut kylän miehet kävivät toisinaan metsällä 

ampumassa villisikoja, salaa tietysti, sillä ei ollut 
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metsästysaika. Markku oli kerran lähtenyt miesten mukaan ja 

tuonut reissun jälkeen mukanaan yhden koiven ja palan villisian

kylkeä. Nea oli katsellut vierestä, kuinka Markku oli – 

Dimitarilta saamiensa ohjeiden mukaan – ensin laittanut lihat 

ruoanlaittokuntoon ja sitten kokannut ne. Eikä Neakaan voinut 

kieltää, etteikö villisikapaisti maistunut hyvältä.

– Toivottavasti me ei saada näistä mitään tautia, Nea 

huomautti aterialla. Markku vakuutti laittaneensa lihat 

huolellisesti.

Kaikki tuntui sujuvan hyvin. Nea oli päässyt reilusti yli 

puolen välin puhtaaksikirjoittamisessaan, ilmat olivat kauniita

eivätkä liian helteisiä, kissat söpöjä ja tehokkaita 

hiirestäjiä, kuten Biljanan täti oli luvannut, ruokaa oli 

tarpeeksi (ei vähiten Nean keväällä perustaman kasvimaan 

ansiosta), ja Suomi tuntui kaukaiselta.

– Oletko sä onnellinen täällä nykyisin? Markku kysyi Nealta 

aina välillä. Kyllä, hän oli onnellisempi kuin oli koskaan 

ollut Suomessa. 

Markku ei koskaan kysynyt, mitkä olivat Nean tunteet häntä 

kohtaan. Keväällä Nea oli tuntenut miestä kohtaan lähinnä inhoa

ja sääliä, sitten Varnassa hänet oli vallannut voimakas 

äidillisyyden tunne. Nyt Nea suhtautui Markkuun toverillisesti.

Kyllä, he harrastivat seksiä ja se oli hauskaa, mutta siihen ei

Nean suunnalta liittynyt mitään kiintymyksen, saati rakkauden 

tunteita. Fuck buddies oli englanninkielinen sana, jonka Nea 

oli televisiosarjasta oppinut. Sitä he olivat, naimakavereita. 

Eikä Markkukaan tuntunut ajattelevan toisin. He eivät puhuneet 

tunteistaan toisiaan kohtaan ja se oli juuri niin kuin pitikin 

Nean mielestä.
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Eräänä päivänä Nea istuskeli parvekkeella linnan sisäänkäynnin 

yllä ja kirjoitti tarinan toiseksi viimeistä lukua, kun hän 

kuuli vieraan ajoneuvon moottorin äänen. Ääni voimistui ja 

sitten pysähtyi, kun moottori sammutettiin. Tämä ei ollut 

mikään satunnainen ohiajava auto. Joku oli pysähtynyt linnan 

portille. Ja se joku oli ehkä – ei ehkä vaan todennäköisesti – 

parhaillaan tulossa linnalle.

Nea korjasi pois juomansa, muistikirjansa ja iPadinsa 

parvekkeelta pikavauhtia, sulki parvekkeen oven ja syöksyi 

alakertaan. Pääovet olivat kiinni, kuten tavallista, mutta 

missä oli Markku? Hän löysi miehen torkuilta isännän huoneesta.

– Markku! Joku on tulossa.

– Dimikö?

– Ei. Se ei ollut Dimitarin pakun ääni. Tänne on tulossa 

joku vieras.

– Okei. Tehdään se mitä sovittiin, Markku sanoi.

Markku oli moneen kertaan muistuttanut Neaa siitä, että 

linnan suomalainen omistaja saattaisi haluta myydä paikan. 

Silloin kiinteistövälitysfirman edustajat tulisivat katsomaan 

linnaa ja valokuvaamaan sitä. Kesä oli hyvä aika tulla 

kuvaamaan paikkoja, koska kaikki näytti silloin kauniilta. Sen 

vuoksi heidän kahden piti olla päivisin jatkuvassa valmiudessa.

He olivat pian Varnasta palattuaan siirtäneet ruoat keittiön

kaapeista takapihan maakellariin, jonka Markku oli tiivistänyt 
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niin, etteivät rotat ja hiiret päässeet sinne. Aamuisin Nea 

nosti patjan huoneestaan pystyasentoon seinää vasten ja teki 

huoneestaan muutenkin vähemmän asutun näköisen. Markkukin pyrki

samaan piilottaen lähes kaikki asumisen merkit pois näkyvistä. 

Keittiön puuliedessä koko talven ja kevään kyteneen tulenkin he

olivat kesän ja lämpimien ilmojen tultua sammuttaneet ja 

siirtyneet käyttämään irrallista keittolevyparia ja 

vedenkeitintä ruoanlaittoon. Se ei ollut mikään ihanteellinen 

ratkaisu Neasta, mutta ainakaan linnan piipusta ei tuprunnut 

savua.

Jos ja kun kiinteistövälittäjät tulisivat sisälle linnaan, 

he huomaisivat kyllä, että siellä oli asunut talonvaltaajia 

jossain vaiheessa kevättä tai kesää. Sitä ei voinut välttää. 

Mutta Markku oli vakuuttanut Nealle, että mikäli he 

peittäisivät jälkensä tarpeeksi hyvin, välittäjä ei havaitsisi 

heidän läsnäoloaan.

– Entä Chihiro ja Nausikaa? Nea oli kysynyt.

– Ne ovat ulkokissoja, ja kyllähän villiintyneitä kissoja 

useinkin juoksee vanhojen rakennusten nurkissa, Markku oli 

vakuuttanut.

– Mutta entä meidän haju? Jos sillä välittäjällä on 

minkäänlaista nenää, kyllähän se haistaa, että täällä on ollut 

ihmisiä lähiaikoina...

– Se on totta. Mutta täällä on monta erilaista hajua ja me 

ollaan pidetty ikkunoita auki joka päivä. Ja jollei meitä kahta

näy missään, niin mitään ei voi todistaa, Markku oli sanonut.

Nea oli ajatellut Markun olevan oikeassa monien hajujen 

suhteen. Erityisesti parin viime viikon aikana – oikeasti 

lämpöisten ilmojen tultua – Nean nenään oli jostakin 

kantautunut outo makeahko lemu, joka ei tuntunut hellittävän, 

vaikka hän kuinka tuuletti. Siksi hän vietti nykyisin 

mahdollisimman vähän aikaa sisätiloissa, ja mennessään 

nukkumaan sulki oven perässäään tiiviisti kiinni.
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Ruokakellarissa sitä vastoin tuoksui mullalta ja kosteudelta. 

He olivat nyt viettäneet siellä aikaa kolmisen tuntia pienen 

matkaledilampun valossa ja pelanneet korttia. Markku oli 

opettanut Nealle rommipelin nimeltä viisisataa sekä lupaukseksi

kutsutun tikkipelin – molempia oli kyllä hauskempi pelata 

isommalla joukolla, esimerkiksi yhdessä Biljanan ja Dimitarin 

kanssa. Osan ajasta Nea oli käyttänyt pelaten endless runner -

tyyppistä mobiilipeliä iPadillaan.

– Mitä jos ne menevät katolle ja löytävät meidän 

aurinkopaneelit? Nea kysäisi Markulta.

– Ei mahda mitään sitten.

– Eikö me voitaisi jo mennä ulos? Nea kysyi. – Meiltä loppuu

täällä kohta ilma.

– Ei tämä mikään ilmatiivis paikka ole, Markku sanoi ja 

osoitti kattonurkkauksesta lähtevää putkea. – Ollaan vielä 

tunti.

Kun he sitten lopulta illansuussa aukaisivat maakellarin 

oven ja kömpivät puutunein jäsenin sieltä ulos, vaikutti kaikki

linnassa ja sen ympäristössä olevan aivan kuten ennenkin. Ei 

näyttänyt siltä, että kukaan ulkopuolinen olisi edes käynyt 

sisällä linnassa.

– Ne saattavat tulla takaisin, keitä sitten olivatkin, 

Markku sanoi.

– Entä jos se oli joku rikollisjengi? Nea kysyi. – Meillä ei

ole mitään keinoa puolustautua, jos joku muu haluaa vallata 

paikan.

– Mä olen siitä tietoinen, Markku totesi. – Mennään 

huomisaamuna kylään. Voi olla, että siellä joku tietää jotain.
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– Kyllä vain, Biljana sanoi Nean tunkiessa linnan 

lakanapyykkejä Biljanan ja Dimitarin koneeseen. – Poliisi kävi 

eilen kylällä.

– Poliisiko? Minkä takia?

– Sitä mekin ihmeteltiin. Me ollaan nimittäin sovittu, ettei

kukaan poliisista käy häiritsemässä meitä, Biljana sanoi. – 

Vastapalveluksena me toimitetaan joka kuukausi 

poliisipäällikölle sopiva määrä villisianpaistia.

– Eikö se ole lahjontaa, tai jotain sinne päin? Nea kysyi.

– Sillä tavalla täällä päin hoidetaan asiat, Biljana sanoi 

ja pyyhkäisi hiukset pois otsaltaan. – Miten se on korruptiota,

jos asioista sovitaan niin, että kaikki ovat lopputulokseen 

tyytyväisiä? Pesukone pyörii nyt pari tuntia. Mä voisin sillä 

välin vaikka leikata sun tukan, mitä siihen sanot?

Se sopi Nealle. Pestessään Nean hiuksia Biljana kertoi lisää

poliisin edellispäiväisestä käynnistä. Siviilipukuisia 

poliiseja oli ollut kaksi, mies ja nainen. He olivat kyselleet 

saksalaisesta opiskelijasta, joka oli ollut liikkeellä 

polkupyörän ja kameran kanssa. Nuoren miehen vanhemmat ja 

ystävät olivat huolestuneet, kun hän oli lakannut pitämästä 

yhteyttä ja päivittämästä sosiaalista mediaa. Saksan poliisi 

oli kuitenkin tapauksen käsiteltäväksi katoamisena vasta, kun 

nuoren miehen alun perin ilmoittama palaamispäivä oli mennyt 

umpeen eikä hänestä ollut vieläkään kuulunut mitään.
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Etsintäpyyntö oli siirtynyt Saksasta pienellä viiveellä 

Bulgarian poliisille, josta oli lopulta lähetetty kaksi etsivää

kampaamaan sen alueen kyliä, joihin opiskelijan oli sanonut 

olevansa seuraavaksi menossa. Nuoren miehen kännykän antama 

viimeinen signaali oli jäljitetty tähän kylään tai sen 

liepeille.

– Siis meillä on tässä kylässä tapana, ettei poliisille 

kerrota mitään, Biljana vakuutti. – Niin tietysti Dimi ja kylän

vanhat äijät sanoivat, etteivät olleet tavanneet 

saksalaisopiskelijaa, ainakaan täällä. Jos minulta olisi 

kysytty, niin olisin voinut vastata ihan puhtaalla 

omallatunnolla, etten ollut koskaan nähnyt tyyppiä tai kuullut 

sellaisesta mitään.

Nea oli Markun neuvosta jättänyt kertomatta Biljanalle 

Michaelin käynnistä linnassa. Nealle se oli sopinut, sillä hän 

oli ollut niin pettynyt Michaelin yllättävään lähtöön, ettei 

hän halunnut ajatella koko miestä, saati puida tämän käytöstä 

jonkun toisen kanssa.

– Mitä sitten tapahtui? Nea kysyi.

– Sitten poliisit alkoivat kysellä, onko täällä linnaa. 

Sanoivat tietävänsä, että sellainen on joskus tässä lähistöllä 

ollut. Se opiskelija nimittäin oli ollut valokuvaamassa vanhoja

linnoja. Dimi sanoi, että linna on pelkkä raunio, mutta 

sellaisiakin se mies oli kuulemma halunnut kuvata.

– Niin teidän ei auttanut muu kuin kertoa, missä linna on, 

Nea täydensi Biljanan kertomuksen.

– Niin. Niin siinä kävi.

Nea kertoi, kuinka hän oli piiloutunut Markun kanssa juuri 

ennen kuin poliisit olivat tulleet.

– Kellariinko te menitte turvaan? Biljana kysyi.

– Ei, sinne me emme ole vieläkään löytäneet avainta, Nea 

sanoi. – Me olimme maakellarissa takapihalla. Tulivatko 

poliisit enää takaisin kylään?
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– Ei ainakaan Dimi mitään maininnut, Biljana sanoi. – Kai 

meidän pitää lähettää ensi viikolla ekstrasuuri annos 

villisikaa, jotta poliisi jättää meidät taas rauhaan.

– Kumma että joku voi noin vain kadota, Nea sanoi hetken 

päästä.

– Ei se ennen vanhaan kuulemma ollut mitenkään ihmeellistä, 

Biljana sanoi. – Sulje silmät siksi aikaa kun mä leikkaan sun 

otsatukan… Tarkoitan, että ennen kuin Neuvostoliitto hajosi, 

tässäkin maassa saattoi kadota ihmisiä… Viranomaiset tai sen 

tapaiset veivät heidät, eikä heistä koskaan enää kuultu.

– Mutta ne ajat ovat ohi, Nea sanoi pitäen silmiään kiinni 

sillä välin, kun Biljana naksutteli saksiaan hänen 

kulmakarvojensa lähellä.

– Mun veikkaus on, että villisiat ovat syöneet sen pojan. 

Tai sudet. Niitäkin on taas nähty.

– Villisiat? Ei kai sentään? Nea kysyi.

– Ne ovat hurjia eläimiä, ja syövät ihan kaikkea, Biljana 

sanoi. – Serkkuni kertoi, että naapurikylän lähellä villisiat 

kerran söivät metsästäjän, joka oli saanut sairauskohtauksen 

metsässä. Miehestä ei jäänyt jäljelle edes luita, pelkkä 

kivääri ja silmälasit.

– Eiköhän tuo ole pelkkää legendaa, Nea sanoi. – Meillä 

Suomessakin kerrotaan kaikenlaisia juttuja. Niin kuin miehestä,

joka sammui kännissä illalla saunan lauteille, ja aamulla 

hänestä löydettiin pelkkä kuivunut nahka.

Biljana nauroi. Silti Nea alkoi mielessään kuvitella 

skenaariota, jossa Michael olisi törmännyt linnalta lähtevässä 

alamäessä vahingossa villisikalaumaan, kaatunut pyörällään, 

ehkä lyönyt päänsä asfalttiin tai kiveen. Pikkuisia porsaitaan 

puolustavat emakot olisivat ärsyyntyneet ja hyökänneet miehen 

kimppuun tämän ollessa maassa… Sen enempää Nea ei halunnut 

kuvitella.
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Polkiessaan takaisin linnalle Nea ja Markku vertailivat 

poliisien käynnistä saamiaan tietoja keskenään.

– Luuletko, että villisiat voisivat tosiaan olla niin 

aggressiivisia? Nea kysäisi.

– Ei sitä koskaan tiedä, Markku sanoi. – Mä en tiedä kovin 

paljoa niistä elukoista. Mutta näillä näkymin poliisien pitäisi

pysyä poissa ainakin jonkin aikaa. Meidän pitää silti olla 

varuillamme.

– Totta kai. Mutta mitä sä luulet Michaelista?

– Mitä sä tarkoitat? Markku kysyi.

– Minne se katosi? Mikä on sun teoria?

Tiessä tuli jyrkkä kohta, eikä Markku sanonut hetkeen 

mitään, vaan keskittyi polkemaan.

– Ei… mulla ole… mitään teoriaa, hän sanoi kohta aavistuksen

hengästyneenä. – Jos pitäisi veikata, niin ehkä se joutui 

autokolariin maantiellä ja kuski pakeni paikalta. Sitten… 

eläimet hoitivat jäännökset, ennen kuin kukaan ehti apuun.

– Eli sä kannatat villisikateoriaa, Nea sanoi. – Sun kunto 

on muuten parantunut. Sä et ole ennen jaksanut polkea tätä 

mäkeä ylös asti.

– Onko se… mikään ihme? Markku kysyi. – Multa on varmaan 

lähtenyt painostakin yli viisitoista kiloa tämän puolen vuoden 

aikana.

– Joo, totta. Susta on tullut myös lihaksikkaampi, Nea 

totesi. – Olet paremman näköinen kuin silloin kun me ekan 

kerran tavattiin.

– Voi kiitos. Kyllä mun itsetunto nyt paisuu noin runsaasta 

kehumisesta.

– Kunhan me päästään linnalle, mä haluaisin nähdä jonkun 

muun paisuvan, Nea sanoi. Häntä oli alkanut naitattaa, niin 

kuin hän asian ilmaisi mielessään – ja ääneenkin. Hän oli viime

aikoina tajunnut, miksi polkupyöräily oli aina ollut hänestä 

niin hauskaa: ottaessaan tietynlaisen ajoasennon hän pystyi 
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stimuloimaan itseään pyörän satulan avulla. Polkupyörä oli 

hänen uskollisin poikaystävänsä.

Poliisi ei enää palannut linnalle. Sen sijaan villisiat kävivät

yhä suuremmaksi riesaksi. Markun pystyttämistä aidoista eläimet

vähät välittivät ja tunkivat Nean kasvimaalle syömään ja 

kuopsuttamaan. Kerran Nea lähti viemään ruoanjätteitä 

kompostiin illansuussa, eikä villisikalauma halunnut antaa 

hänen edes lähestyä kompostia. Nea koetti hitaasti perääntyä, 

mutta nuoret, vuoden ikäiset emakot uhkasivat piirittää hänet. 

Nea älähti ja huitaisi kompostiämpärillä pitkässä kaaressa 

pelottaakseen sikoja, mutta ne vain röhkivät entisestään 

ärsyyntyneinä. Näytti siltä, että tämä lauma porsaineen halusi 

vallata kasvimaan, kaivon ja kompostin välisen pihamaan 

kokonaan itselleen.

– Markku? Markku! Tarvin vähän apua täällä...

Nea muisti puukkonsa, jonka hän otti ylensä aina mukaan 

kävelylle tai kasvimaalle mennessään – ja jonka hän tällä 

kertaa oli jättänyt keittiöön. Olisiko siitä ollut apua tässä 

tilanteessa? Hän tarvitsi jotain kättä pitempää.

Silloin Markku ryntäsi karjuen keittiön ovesta ulos, kirves 

käsissään. Neasta hän muistutti tv-sarjojen viikinkisoturia, 

berserkkiä taistelun vimmassa. 

– Saatanan siat! Kuolkaa pois! Mä tapan teidät! Tapan 

ellette häivy!

Neakin alkoi huutaa ja karjua Markun lailla, herätti 

sisällään asuvan hullun vihaisen apinan. Tämä oli oikea 

taistelu, apinat vastaan siat. Palkintona toinen söisi toisen. 

Ajatustensa taka-alalla hän tajusi adrenaliinin ja muiden 

hormonien muuttavan mielialaansa, mutta se tuntui silti niin 

hyvältä. Hän halusi päästä tappamaan. 

Markun kompastuessa johonkin Nea tarttui kirveeseen ja 

heilutti sitä ympärilleen. Emakot ymmärsivät väistyä, mutta 
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yksi raidallisista porsaista oli eksynyt Nean lähelle, vähän 

toisia hitaampi ja tyhmempi yksilö kai. Nea osui possua 

kirveellään suoraan niskaan, ja se lyyhistyi heti. Verenhaju 

nousi ilmaan, se tuntui hyvältä Nean sieraimiin, hän halusi 

tappaa lisää, jotain isompaa. 

Emakot kiljuivat varoituksia toisilleen ja porsailleen, ne 

perääntyivät, lähtivät juoksemaan vauhdilla pois. Nean teki 

mieli lähteä takaa-ajoon, mutta hän tiesi villisikojen 

juoksevan ihmistä nopeammin ja osaavan hetkessä piiloutua 

pusikkoon näkymättömiin.

– Vau. Sä sait meille saaliin, Markku sanoi osoittaen maassa

makaavaa kuollutta villisian porsasta. – Hyvin tehty.

Nea huohotti.

– Mä… en tiennyt, että pystyn tappamaan.

– Totta kai sä pystyt, Markku sanoi ja laittoi kätensä Nean 

olkapäälle. – Mä olen aina arvannut sen susta.

– Se oli pieni ja avuton, ja mä tapoin sen. Halusin tappaa 

sen!

– Ei nyt niin pieni, Markku sanoi koskien porsasta 

kengänkärjellään. – Nämä porsaat ovat jo aika hyvän kokoisia 

syötäväksi.

– Entä jos sen emo ja lauma haluaa kostaa meille?

– En usko. Tästä lähin ne koettavat välttää tätä paikkaa. 

Eivät ne tahdo enempää ongelmia meidän kanssa. Ota muuten 

muoviessu ja ne paksut keltaiset kumihanskat, kun käsittelet 

possua. Se vilisee punkkeja, loisia ja bakteereja.

– Kuulostaa tosi herkulta, Nea sanoi. – Taidan jättää 

väliin.

– Turha hyvää lihaa on tuhlata, Markku totesi. – Mutta sun 

saalis se on, sä teet sille mitä lystäät.

He söivät seuraavana päivänä villisikapaistia.
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– Eikö ole eettisesti fiksumpaa syödä vapaana kasvaneen kuin

tehotuotetun eläimen lihaa? Markku kysyi.

– Periaatteessa kyllä, mutta se ei poista ongelmaa, joka 

tulee viattoman tappamisesta, Nea vastasi.

– Luonto kuitenkin toimii niin, Markku sanoi. – Jos mä 

olisin vaikka ilves ja koettaisin pyydystää aikuisen rusakon, 

niin mun pitäisi yllättää se, jottei se pääse potkimaan ja 

puremaan mua. Rusakoillakin on kynnet, joilla ne voi raapia 

haavoja pedon kasvoihin tai vaikka silmiin. Enkä mä ilveksenä 

luonnossa voisi mennä sairaalaan, vaan mun pitäisi vaan nuolla 

haavat puhtaaksi – siinä on villieläimen koko terveydenhoito. 

Mutta jos mä hyökkään pienen jäniksenpoikasen kimppuun, se on 

mulle paljon helpompi saalis.

Nea mietti, kuinka oli taistelussa villisikoja vastaan 

alkanut toimia jostakin sisältään kummunneita vaistojaan 

noudattaen. Porsas oli ollut muita hitaampi ja avuttomampi, 

täydellinen kohde hänelle.

– Se possu eli onnellisen elämän luonnon helmassa, Markku 

sanoi ja pisti suuhunsa paistia. – Njm… Eikö ole parempi, että 

joku kuolee silloin, kun se on onnellisimmillaan, kuin jos se 

lahdattaisiin stressattuna ja surullisena? 

– Kai sen voi noinkin ajatella, Nea sanoi ja kaatoi 

itselleen lisää punaviiniä.

– Hyvä että me ollaan ainakin jostain yhtä mieltä.
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Vaikka he kuinka siivosivat ja tuulettivat linnaa, 

päärakennuksen lemu ei haihtunut minnekään. Markku arveli 

rakenteissa muhineen kosteuden kasvattaneen hometta. Nean 

mielestä home – tai mikä se olikaan – piili linnan kellarissa, 

jonne heillä ei ollut pääsyä. Kissatkin tuntuivat aavistavan 

jotakin. Varsinkin musta Nausikaa-kissa pysähtyi sisällä 

käydessään usein kellarin oven luokse, haisteli ilmaa ja naukui

vaativasti. 

Mutta toisaalta heinäkuu oli pitkällä, ja niin oli myös Nean

romaanikäsikirjoitus. Kaikki luvut oli kirjoitettu, ja nyt Nea 

luki vielä koko tekstiä läpi luku kerrallaan, sivu kerrallaan, 

lause kerrallaan. Hän karsi turhia sanoja ja korjasi kömpelöitä

lauseita sujuvammiksi, tarkisti tarinan sisäistä 

johdonmukaisuutta, vaihtoi vertauskuvia vähemmän kliseisiksi 

tai poisti ne kokonaan. Enimmän työn hän teki ulkosalla. Oli 

kuuma, mutta mikään lemu ei häirinnyt siellä.

(Juhannusta Nea oli viettänyt pienimuotoisesti Markun kanssa

käymällä Varvaran aurinkoisessa rantalomakylässä. Heidän 

palattuaan takaisin Varvarasta Nea oli pitkästä aikaa 

vilkaissut Biljanan tietokoneen netistä, mitä Suomeen ja someen

kuului. Nean äiti ei ollut lähettänyt hänelle yhtään viestiä 

toukokuun jälkeen. Kun Nea oli tarkistanut tavan vuoksi Millan 

ja Annan kuulumiset, hän oli lievästi yllättynyt. Milla oli 

somepäivitystensä perusteella saanut ennen juhannusta 
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ruokamyrkytyksen ilmeisesti jättikatkaravuista ja joutunut 

pariksi päiväksi sairaalaan. Anna puolestaan oli ollut 

juhannusaattona liikenneonnettomuudessa ja katkaissut sen 

yhteydessä solisluunsa ja toisen käsivartensa. Nähtyään ikävät 

uutiset entisistä ystävistään Nea oli miettinyt, oliko hän paha

ihminen tuntiessaan pientä vahingoniloa heitä kohtaan. Joka 

tapauksessa Neasta oli tuntunut, ettei hänen siitä lähtien enää

tarvitsisi ajatella Annaa tai Millaa. Uutinen vapautti jotain 

hänen sisällään.)

Eräänä aamuna Nea heräsi aikaisin, hyvissä ajoin ennen viittä. 

Päivät olivat helteisiä ja hän halusi käyttää aamun ja 

aamupäivän viileät tunnit tehdäkseen viimeiset korjaukset 

tekstiinsä. Hän aukaisi keittiön oven hakeakseen kaivolta vettä

ja päästi samalla kissat sisälle. Chihiro oli jättänyt oven 

eteen kolme ruskeanharmaata hiirenraatoa, joiden vieressä se 

istui ryhdikkäänä katsoen Neaa merkitsevästi.

Nea silitti ja kehui Chihiroa, joka puski itseään hänen 

paljaita sääriään vasten kehräten kovaäänisesti. Nea muisti 

lukeneensa kissojen tuovan ihmisille jyrsijä- ja lintulahjoja, 

koska niiden vaisto käski näyttää itseään avuttomammille 

metsästäjille, mitä näiden oli tarkoitus tehdä. Oli kuinka oli,

hän ei antaisi kissalle muuta kuin kehuja hyvästä työstä.

Kaivolla käydessään Nea näki kolmen peuran juoksevan aamun 

herkässä valossa villiintyneen linnanpuiston halki. Kaste 

kimalsi maassa ja puissa, ja hyönteiset lauloivat omaa lauluaan

aamulintujen taustakuorona. Nea tunsi etukäteisnostalgiaa: 

juuri nyt hän oli tässä ja koki tämän kaiken, mutta viimeistään

elokuussa hän olisi taas Suomessa. Viimeksi hänellä oli ollut 

vastaavia haikeita ajatuksia kesän alussa, ennen Varnan matkaa.

Nyt oltiin taas samassa pisteessä.

Hän oli laittamassa maitoa ja raksuja kissojen kuppeihin, 

kun isännän huoneesta kuului voihkaisu. Nea kiirehti 
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huoneeseen. Heidän tultuaan Varnasta Markku olisi halunnut 

nukkua yöt yhdessä Nean kanssa, mutta Nea oli sanonut 

tahtovansa herätä ja mennä nukkumaan milloin halusi 

häiritsemättä Markkua.

Markku makasi patjallaan kippurassa alavatsaansa pidellen ja

voihkien.

– Mikä sun on? Mitä mä voin tehdä? Nea kysyi.

– Mä en tiedä, mitä tämä on…

Markku kertoi voihkeidensa välissä, että alavatsakivut 

olivat alkaneet yöllä kahden maissa, hellittäneen vähäksi aikaa

ja tulleen sitten takaisin entistä pahempina.

– Mä ajan heti kylään, haen Biljanan, Nea sanoi. – Se on 

sairaanhoitaja ja tietää ihan varmaan, tarviiko sun mennä 

sairaalaan vai ei.

– En mä… halua sairaalaan...

– Ei kukaan sinne halua, mutta joskus on vaan mentävä, Nea 

sanoi. Hän toi Markulle kannullisen vettä, joi itsekin hieman, 

hyppäsi sitten pyöränsä selkään ja lähti polkemaan kylää kohti 

kovempaa vauhtia kuin koskaan. 

– Voi olla, että sinulla on… miten se sanotaan… pieniä kiviä 

täällä, Biljana ilmoitti Markulle tunnusteltuaan tämän vatsaa.

– Munuaiskiviä vai?

– En tiedä sitä sanaa, Biljana toisti. – Sinun pitää päästä 

sairaalaan. Dimi ja minä viedään sinut.

– Mutta eivätkö munuaiskivet lähde itsekseen, kun vain 

jaksaa odottaa tarpeeksi… Aaarhvoivittuvoivittusaatananperkele…

Okei, mennään sitten.

– Tule autoon, Dimitar sanoi Markulle ja auttoi tämän 

pystyyn.

– Kiitos kovasti, kun te taas autatte meitä, Nea sanoi 

Biljanalle.
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– Nea, sun… pitää jäädä tänne! Markku sanoi vaivalloisesti. 

– Siltä varalta, että poliisi palaa… Arrh...

– Okei, mä jään, Nea sanoi.

Heidän vietyään Markun Dimitarin pakettiautoon Biljana 

kysyi, oliko hänellä passia tai ajokorttia mukana. 

– Mä haen sen, siinä ei mene kauaa! Nea sanoi ja riensi 

takaisin sisälle. Hän ei ihan tarkkaan tiennyt, missä Markku 

piti henkilöpapereitaan, joten hän katsoi ensin miehen rinkan 

taskuista. Siellä ne eivät olleet. Eivät myöskään patjan alla; 

sieltä löytyi vain vanha venäjänkielinen pornolehti.

Seuraavaksi Nea koetti aukaista vanhan kokopuisen 

isännänpöydän laatikoita, josta he olivat talvella löytäneet 

linnan avaimet. Kolmessa ylemmässä laatikossa ei ollut mitään 

erityistä, lähinnä pikkutavaroita kuten kyniä, 

ruuvimeisseleitä, linkkuveitsi, lääkepakkauksia. Alin laatikko 

jumitti, ja Nea joutui vetämään sitä sellaisella voimalla, että

se putosi kerralla lattialaatoille. Hän oli myös pikkuisen 

ylpeä voimistaan; tammikuussa hän oli ollut pehmeä ja heikko, 

mutta eläminen linnassa oli antanut voimia ja lihaksia.

Alimmassa laatikossa oli kaksi EU-passia. Sen lisäksi 

välipohjan alla, joka oli irronnut rysähdyksessä paikoiltaan, 

pilkotti kolmas passi. Nea lehteili passeja. Kahdessa niistä 

oli Markun kuva, mutta kummassakaan ei ollut hänen nimeään. 

Toisen passin mukaan Markku oli Bulgarian kansalainen ja hänen 

syntymäpaikkansa oli Plovdiv, maan toiseksi suurin kaupunki. 

Passeista kolmas oli Michaelin.

Nea tiesi että hänellä oli kiire, joten hän nappasi Markun 

bulgarialaisen passin ja kiikutti sen kiireesti pakettiautolle 

ja antoi Biljanalle. Markku istui tai oikeastaan makasi 

Biljanan ja Dimitarin välissä nojaten päätään Biljanan syliin; 

hän vaikutti lähes tajunsa menettäneeltä.

– Onnea matkaan! Nea sanoi.
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– Kiitos. Me käymme palatessa linnan kautta, kerromme mikä 

on tilanne, Biljana sanoi.

– Odottakaa! Nea huudahti. – Otan polkupyöräni!

Nea oli laittanut pyöränsä pakettiauton takaosaan heidän 

lähtiessään kylästä. Ja hän saattaisi tarvita sitä sillä välin,

kun Markku oli sairaalassa. Saattaisi hyvinkin.
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Kuka Markku on? Mitä hän on tehnyt? Mitä minä voin tehdä?

Kolme kysymystä, jotka pyörivät Nean päässä hänen istuessaan

keittiön pöydän ääressä katsellen Markun suomalaista passia 

sekä Michaelin passia. Hän käveli linnan huoneesta toiseen 

silittämiskipeän Chihiro-kissan seuratessa hänen kannoillaan. 

Hän nosti Chihiron ja Nausikaan ulos ja sulki keittiön oven.

– Sori kissat, mutta mä tarvitsen nyt vähän omaa rauhaa.

Aurinko oli kiivennyt korkeammalle taivaalla, ja alkoi olla 

lämmin. Tuttu lemu tuntui entistä pistävämpänä Nean sieraimiin 

nyt, kun ikkunat ja ovet olivat kiinni.

Markku oli kaiken aikaa näytellyt toista miestä hänen 

kanssaan. Minkä verran oli totta mistään, mitä mies oli hänelle

kertonut itsestään? Ehkä siinä oli syy, miksi mies oli pitkään 

välttänyt kertomasta hänelle elämästään. Kun ei puhunut mitään,

ei tarvinnut valehdella.

Nealla oli oma aavistuksensa siitä, miksi Michaelin passi 

oli yhä linnassa. Viisainta olisi varmasti olla tutkimatta 

asiaa sen enempää, vaan mennä passin kera suoraan poliisin 

puheille. Biljana ja Dimitar tulisivat kolmen tai neljän tunnin

sisällä varmasti takaisin sairaalalta, toisivat hänelle tiedon 

Markusta. Nea voisi lähteä heidän mukanaan ensin kylälle, 

keskustella heidän kanssaan, sitten mennä poliisille.

Mutta entä jos Markku tulisikin saman tien takaisin? Ehkei 

miehen tarvitsisikaan jäädä sairaalaan, vaan hän saisi 
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lääkityksen ja palaisi linnalle vielä tänään? Sekin oli 

mahdollista. Nea tunsi sen verran Markkua, että hän tiesi 

miehen pystyvän selittämään uskottavan kuuloisesti sekä omat 

väärät passinsa että Michaelin passin. 

Entä jos Biljana ja Dimitar olivat mukana Markun juonessa, 

mikä se sitten olikaan? Tai ehkei Biljana, mutta Dimitar 

ainakin? Hänhän oli tuntenut Markun jo tämän aikaisemmalta 

ajalta linnassa kymmenen vuotta sitten. Jospa he sanoisivat 

Nealle, ettei ollut mitään juonta, ja kaikki oli vain Nean omaa

kuvitelmaa? Tai ettei ainakaan kannattanut lähteä kertomaan 

mitään poliisille.

Siitä Nea alkoi ajatella, mitä hän ylipäänsä kertoisi 

poliisille. Hän oli itse ollut maassa reilusti yli kolme 

kuukautta, joka oli viisumivapauden raja. Poliisin silmissä hän

oleskeli maassa luvattomasti. Lisäksi hän oli murtautunut 

jonkun muun taloon ja asettunut sinne asumaan melkein 

kahdeksaksi kuukaudeksi. Ei hyvä sekään. 

Nea jatkoi spekulointiaan: Hän menisi siis kertomaan 

polisiille olevansa yksi viimeisistä ihmisistä, jotka olivat 

nähneet Michaelin, kadonneeksi ilmoitetun saksalaisen 

opiskelijan. Hän oli ollut paikalla Michaelin lähtiessä 

linnasta – mutta hän ei ollut koskaan nähnyt tämän lähtevän.

Ei. Näin löyhien tietojen varassa hän ei voisi mennä 

poliisin puheille. Varsinkaan, kun hän ei tiennyt, saattoiko 

viranomaisiin edes luottaa. Biljanan mukaan asiat hoidettiin 

tekemällä sopimuksia poliisin kanssa, käymällä näiden kanssa 

kauppaa. 

Entä jos hän vain pakkaisi reppunsa ja palaisi takaisin 

Suomeen kertomatta mitään viranomaisille? Riitti, jos hän 

liftaisi Varnaan, sieltä lähti lentoja. Tai koettaisiko hän 

päästä pääkaupunkiin Sofiaan ja siellä Suomen suurlähetystöön? 

Hän ei tiennyt, missä sellainen sijaitsi, mutta saisi varmasti 

heti sen selville, kunhan pääsisi kännykästään nettiin. Niin, 
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hän tarvitsi pre-paid -liittymän. Hän oli lykännyt sen 

hankkimista, koska linnan mobiilikatveessa liittymä oli 

tuntunut turhalta.

Ei. Ei. Ei. 

Hän ei voisi päästää Markkua – tai mikä miehen nimi 

lienikään – kuin koiraa veräjästä. Ei halunnut. Mutta hän 

tarvitsi lisää tietoa. Hän janosi tietää, mitä Michaelille oli 

tapahtunut.

Hänen oli saatava kellarin ovi auki – vaikka kirveellä, jos 

mikään muu ei auttanut. Biljana oli sanonut lähimmän 

luotettavan sairaalan olevan noin sadan kilometrin päässä. 

Hänellä oli kaksi tai kolme tuntia aikaa tutkia paikkoja.

Kellarin avaimet löytyivät helpoimmasta mahdollisesta paikasta:

yhdestä isännän huoneen pikkutavaroita sisältäneestä 

pöytälaatikosta. Nea kiinnitti myös hieman enemmän huomiota 

laatikossa oleviin lääkkeisiin. Hänen äitinsä oli vuosia 

ottanut vaihtelevia nukahtamis- ja mielialalääkkeitä, ja 

yleensä hän oli selostanut Nealle (koska muutakaan yleisöä ei 

ollut), miten kukin lääke häneen vaikutti.

Nea ihmetteli, mitä Markku teki näin suurella määrällä 

lääkkeitä, varsinkin kun monet paketeista olivat melkein 

koskemattomia. Yhtä lääkkeistä hän ei tunnistanut nimeltä, 

mutta sisältöselostus vaikutti etäisesti tutulta. 

Missä hän oli kuullut kloraalihydraatista? Koulun kemian 

tunnillako? Sitten hän muisti, että Milla ja Anna olivat olleet

kolmen viikon kielikurssilla Brightonissa yhdeksännen luokan 

jälkeisenä kesänä, ja kuinka he olivat sieltä palattuaan 

kertoneet kauhujuttuja date rape -aineista. Brittiläisissä 

baareissa ja diskoissa oli yleistä, että naisten juomiin 

tipautettiin lääkkeitä, jotka tekivät olon sekavaksi ja 

raukeaksi. Näin uhri oli helppo ryöstää ja raiskata.
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Neaa kylmäsi. Hän alkoi vähitellen ymmärtää. Mutta hänen oli

saatava varmemmat todisteet. (Ja mitä hän tekisi sitten jos ja 

kun saisi ne? Sitä hän ei vielä uskaltanut ajatella.)

Kellarin avaimia oli kolme. Niistä suurin oli 

vanhanmallinen, pyöreävartinen, enimmäkseen ruosteenvärinen. 

Sillä Nea sai aukaistua ylimmän, portaisiin johtavan oven. Haju

hyökkäsi häntä vastaan siinä määrin, että hän kävi hakemassa 

yhden hengityssuojaimista, joita he käyttivät pölyisimpiin 

remonttitöihin linnassa. Samalla hän otti mukaansa kirkkaimman 

taskulampuista tarkistaen ensin, että sen paristo toimi.

Laskeutuessaan kellarin kierreportaita Nea havaitsi ensiksi 

Michaelin polkupyörän. Sitä oli vaikea olla huomaamatta. Pyörä 

oli viskattu portaita alas kiireessä tai vihanpuuskassa, ja se 

lojui keskellä portaikkoa luonnottomassa asennossa, kuin jonkin

muinaisen eläimen luuranko. Luontaisena polkupyörien ystävänä 

Nean teki mieli nostaa pyöräparka ainakin nojalleen seinää 

vasten, mutta hänen oli varottava jättämästä jälkiä. Käsiinsä 

hän oli laittanut varmuuden vuoksi kumihanskat, samat joita hän

oli taannoin käyttänyt villisian porsaan teurastamisessa. Ei 

sormenjälkiä.

Portaiden alapäässä oli toinen ovi, jonka aikoinaan 

pastellivihreäksi maalatusta pinnasta oli maali halkeillut 

pitkinä liuskoina. Avainnipun kaksi uudemman mallista avainta 

sopivat tähän oveen.

Jälkeenpäin Nea mietti, mitä hän oli odottanut näkevänsä. Ei

ainakaan tätä.

Etukellari oli pitkulainen, betoniseinäinen huone täynnä puisia

avohyllyjä, joista osa oli viinipulloja varten, osa näytti 

tavallisilta varastohyllyiltä. Vihreät lasipurnukat ja 

paksumahaiset pullot olivat ehkä aikoinaan sisältäneet olutta 

ja sieni- ja kurkkusäilykkeitä. Jotkut hyllyistä olivat 

lahonneet ja romahtaneet. Siinäkään ei ollut mitään 
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kummallista. Michaelin rinkka oli asetettu yhdelle hyllyistä. 

Se todisti Markun käyneen täällä.

Etukellarin päässä oli ovi kellarin sisempään osaan. Siihen 

Nealla ei ollut avainta, ja hetken hän jo ajatteli, ettei 

pääsisi tästä pitemmälle. Mutta tämä muita lyhyempi ja 

kapeampi, seinään muurattua aukkoa peittävä ovi ei onneksi 

ollut lukittu. Nea astui parinkymmenen sentin korkeudella 

olevan kynnyksen yli ja joutui huomaamaan, että kellarin 

seuraava osa oli etukellaria korkeammalla.

Tämä kammio oli muurattu käsintehdyistä punaisista tiilistä;

holvikatto näytti sekä kauniilta että kestävältä. Tämä oli 

linnan vanhin osa, ehkä tuhannen vuoden ikäinen tai vanhempi. 

Saattoiko se olla jopa Rooman vallan ajalta? Biljana oli 

kertonut Nealle seudulla olleen asutusta ainakin kolmen 

tuhannen vuoden ajan, ehkä kauemminkin. Ihmisten kertoman 

mukaan osa kylää ympäröivistä säännöllisen muotoisista 

kukkuloista oli muinaisten kuninkaiden, kuningattarien ja 

sotapäälliköiden hautoja.

Hauta oli tämäkin kammio. Taskulamppunsa valokeilassa Nea 

erotti kivisiä sarkofageja ja marmoriuurnia aivan huoneen 

peräosassa. Juuri täällä oli linnan vanha perijänainen varmasti

hirttäytynyt toisen maailmansodan aattona, Bulgarian viimeisen 

tsaarin kuoltua. Mutta sillä hetkellä Neaa eivät kiinnostaneet 

niinkään vanhat luut tai edellisen vuosisadan traagiset 

tapahtumat, vaan mitä lattialle vieri viereen asetetut mustat 

jätesäkit sisälsivät.
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Jätesäkkejä oli neljä. Nean ensimmäinen ajatus oli repäistä ne 

auki, mutta sitten hän muisti koettavansa olla jättämättä 

jälkiä. Niinpä hän tunnusteli säkkien sisältöä ja käänteli 

niitä varoen. Säkit oli jätetty hautakammioon eri aikoina, sen 

hän huomasi siitä, kuinka musta muovi oli kulunut ja 

haurastunut vuosien saatossa.

Lähimmäs ovea jätetty säkki oli suurin ja painavin. Kaksi 

keskimmäistä olivat melkein puolet pienempiä sisällöltään. 

Vanhin säkeistä oli jo niin hauras, että se oli revennyt uhrin 

pään kohdalta. Nea valaisi taskulampulla kuolleen 

tummanruskeita hiuksia tai mitä niistä oli jäljellä. 

Hopeanvärinen hiussolki oli yhä tukassa kiinni.

Kolmeymmentä vuotta, Nea ajatteli. Mies oli tullut tänne 

neljästi, kymmenen vuoden välein. Hän oli nyt 55-vuotias. 

Ensimmäisen tytön hän oli murhannut 25-vuotiaana, sitten tullut

tänne uuden uhrin kanssa 35:n ikäisenä. Kolmas murha oli 

tapahtunut, kun hän oli ollut 45-vuotias. Ja tänä vuonna oli 

ollut Nean vuoro.

Nea muisti vanhan sadun Ritari Siniparrasta, upporikkaasta 

aatelismiehestä, joka oli ottanut joka vuosi uuden vaimon. 

Vaimolla oli lupa miehen poissaollessa mennä linnan kaikkiin 

huoneisiin, yhtä lukuun ottamatta. Ja kun nuori vaimo sitten 

aukaisi kielletyn huoneen oven, hän löysi sieltä sammion täynnä

verta ja kaikkien edellisten vaimojen päättömät ruumiit 
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roikkumassa lihakoukuista katossa. Kauhutarinoita osattiin 

kyllä kertoa ennenkin elokuvien keksimistä.

Mutta miksi Markku oli surmannut Michaelin? Sillä Nea 

huomasi viimeisintä jätesäkkiä tunnustellessaan, että Michaelin

ruumiin täytyi olla siellä sisällä. Oliko tämä ollut vielä 

hengissä siinä vaiheessa? Ehkä Markku tehnyt virheen Michaelin 

kanssa.

Nea istuutui kammion karheille kivilaatoille ja hengähti. 

Hänen olisi pidettävä  ajatuksensa selkeinä, sen hän tiesi, 

mutta tunteet tahtoivat väkisin nousta päällimmäisiksi. Hän 

halusi itkeä ja parkua, sitten päästä kauas pois täältä. Ei 

ajatella koko asiaa. Valittava ääni nousi hänen kurkustaan. Se 

oli silkka epätoivon parku, vailla kohdetta tai itsensä 

ulkopuolista merkitystä.

Todisteita. Hän oli tullut tänne hakemaan todisteita. Hän 

pakotti itsensä nousemaan takaisin jaloilleen, otti kuvia 

ruumiista jätesäkeissä iPadillaan. Täällä alhaalla hän ei 

pystynyt ajattelemaan selkeästi, ehkä se johtui paitsi 

järkytyksestä myös kellarin huonosta ilmasta.

Nea sai pidettyä ajatuksensa tarpeeksi kirkkaina, että sulki ja

lukitsi kaikki kolme ovea huolellisesti perässään. 

Kierreportaat kellarista hän käytännössä konttasi ylös, niin 

voimattomaksi hän tunsi itsensä. Puolivälissä portaita hän 

tunsi vihlaisun vatsassaan emättimen lihasten supistuessa ja 

taas laajetessa. Hänen kuukautisensa olivat viitisen päivää 

myöhässä, ja hän oli jo pelännyt syyksi alkavaa raskautta. Nyt 

hänen kohtunsa oli ilmeisesti päättänyt voimallisesti karkottaa

sinne erehdyksessä päätyneen idun. Hyvä niin.

Kun viimeinen ovi oli vihdoin taas lukossa, hän vajosi 

istumaan sitä vasten, sulki silmät, avasi ne taas, katseli 

ympärilleen.
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Linna vaikutti toiselta paikalta kuin aikaisemmin. Ei, se 

oli toinen paikka, aivan muu kuin hän oli luullut. Hän nousi ja

käveli mekaanisesti keittiöön, avasi oven kissojen tulla 

sisälle, astui itse ulos sisäpihalle. Aurinko, niin, se paistoi

taivaalta. Taivas ja aurinko olivat kumpikin uusia, samoin kuin

linnanpuiston puut, ruohot ja pensaat. Tämä koko maailma oli 

Nealle uusi, vaikka se ulkoisesti näytti samalta kuin ennen. 

Hän oli yhdellä keikauksella siirtynyt 

rinnakkaistodellisuudesta toiseen. Jos selviän hengissä, voin 

käyttää tätä kokemusta joskus jossain tarinassa, välähti hänen 

mielensä perukoilla.

Hän kuuli lähestyvää moottorin ääntä. Renkaat rahisivat 

etupihan kiveyksellä, kun auto hiljensi vauhtia ja pysähtyi. 

Nea oli aamuvarhaisella kylään lähtiessään aukaissut portin ja 

jättänyt sen auki, jotta Dimitar pääsisi ongelmitta ajamaan 

pakettiautonsa pihaan asti. Nea riensi sisälle, juoksi talon 

halki ja aukaisi etuoven. Hän helpottui nähdessään, että 

autossa oli kaksi henkilöä eikä kolmea.

– Biljana! Dimitar! Miten sairaalassa kävi?

– Olin väärässä. Ei hänellä ollut munuaiskiviä, Biljana 

sanoi. – Se oli… Dimitar, muistatko mitä sanaa lääkäri käytti 

sairaalassa, kun puhui Markulle? Mikä on prilozhenie 

englanniksi?

– Appendix, sanoi Dimitar. 

– Oliko hänellä umpisuolen tulehdus? Nea kysyi. – Joutuuko 

hän leikkaukseen?

– Kyllä, hänet leikataan vielä ennen iltaa. Niin sairaalasta

sanottiin meille, Biljana kertoi. – Me lupasimme hakea hänet 

ylihuomenna pois. Hän puhui kovasti siitä, että halusi korvata 

kaiken vaivan meille… Aina huolissaan rahasta. Ja onhan se 

kallista saada kunnon hoitoa sairaalassa.

– Tuletko sinä mukaan ylihuomenna? Dimitar kysyi Nealta.
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– Ei, on parasta jos odotan täällä, Nea sanoi. – Laitan 

kaiken valmiiksi, jotta hän voi toipua rauhassa.

– Se on hyvä ajatus, Biljana sanoi.

– Halusin muuten kysyä yhtä asiaa, Nea sanoi. – Muistaako 

kylältä kukaan ensimmäistä kertaa, kun Markku tuli tänne 

linnalle? Siitähän on aika kauan.

– Kyllä, kolme vuosikymmentä, Dimitar vastasi. – Minun isä 

ja setä muistavat. Hän tuli tänne aina eri naisen kanssa. 

Kauniita tyttöjä. Sinä... sinä olet eri juttu, olet sukulainen.

– Miksi kysyt? 

– Lähtivätkö naiset aina ennen Markkua? Nea kysyi. – 

Takaisin Suomeen siis.

– Eivät kaikki olleet suomalaisia, Dimitar sanoi. 

– Viimeisin oli Ukrainasta, muistan hänet, Biljana sanoi. – 

Hän oli hiljainen ja ujo, ei käynyt yhtä paljon kylässä kuin 

sinä. Silloinkin vain Markun kanssa.

– Mutta jäikö Markku tänne hänen lähdettyään, Nea toisti 

kysymyksensä.

– Ei, he lähtivät samalla kertaa, Markku ja se 

ukrainalaistyttö, Biljana kertoi. – Dimi oli vähän 

loukkaantunut siitä, ettei Markku ollut edes käynyt sanomassa 

hyvästejä meille tai kenellekään kylässä. Yhtenä päivänä linna 

vain oli lukittu ja tyhjä, niin kuin he eivät olisi koskaan 

olleetkaan siellä.

– Kuinka pitkään he viipyivät linnassa? Nea kysyi.

– Neljä tai viisi viikkoa, eivät he käyneet kunnolla 

taloksi, Biljana sanoi. – He tulivat kesäkuun alussa ja 

heinäkuussa linna oli taas tyhjillään.

– Markku lähetti kortin myöhemmin, Dimitar sanoi. – Etkö 

muista?

– Tosiaan, Suomesta tuli kyllä kiitoskortti joskus 

elokuussa, Biljana myönsi. – Hän sanoi joutuneensa poistumaan 
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äkisti työasioiden takia. Oli se minusta silti aika tylyä. Sinä

sanoit silloin samaa, Dimi.

– Voi olla, en muista, Dimitar sanoi kohauttaen harteitaan. 

Häntä ei kiinnostanut keskustella asiasta enempää, ainakaan 

Nean ja Biljanan kanssa. Nea oli havainnut, että monet 

paikalliset miehet juorusivat kyllä paljon keskenään, mutta 

olivat naisten seurassa vähäpuheisia. Dimitarin puhetta tosin 

hidasti myös kieliongelma. Nytkin he olivat puhuneet osittain 

englantia, osaksi bulgariaa, jota Nea oli vähitellen alkanut 

ymmärtää paremmin. 

Kokonaiskuva alkoi hahmottua Nean mielessä. Hän harkitsi 

kellarin näyttämistä Biljanalle ja Dimitarille. Silloin hän ei 

olisi yksin siellä lojuvan salaisuuden kanssa, vaan he voisivat

yhdessä päättää, mitä kannattaisi tehdä. Ei. Ei vielä. Hän 

halusi ensin selvittää omat ajatuksensa. 

Pois ajavan pakettiauton äänen vaimentuessa Nea istuutui ulos 

linnan kivisille eturappusille miettimään. Pian kissat tulivat 

hänen jalkoihinsa kiehnäämään toivoen kai saavansa ruokaa tai 

ainakin maitoa lähiaikoina. Nea silitteli kissoja; se rauhoitti

häntä vähän. Iltapäivän helle tuntui siedettävämmältä tällä 

puolella, jossa rakennuksen varjo lankesi hänen päälleen. 

Sirkat sirittivät pensaissa ja puissa minkä ehtivät.

Nea ihmetteli, kuinka Markun mieli toimi. Mies toi tänne 

naisia murhatakseen nämä, mutta hän ei tehnyt sitä heti, vaan 

odotti. Odotti mitä? Hänen kohdallaan mies oli viivytellyt jo 

yli puoli vuotta. Entä kuinka Michael liittyi kuvioon?

Ehkä Michael oli ratkaisun avain. Nea pinnisti muistiaan. 

Mitä olikaan tapahtunut Michaelin viimeisenä iltana linnassa? 

Markku oli murhannut Michaelin Nean nukkuessa. Mutta kuinka Nea

oli saattanut nukkua niin syvään? Linnassa oli kiviseinät, 

mutta kerrokset eivät olleet niin äänitiiviitä, että… Nea 
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muisti isännän huoneen laatikosta löytämänsä kloraalihydraatin 

ja muut lääkkeet.

Markku oli välttämättä halunnut valmistaa heille jälkiruoat,

ja annostellut ne valmiiksi erillisiin kuppeihin ennen kuin toi

ne pöytään. Kaikille heille oli myös erilliset liköörimaljat. 

Nea muisti, kuinka oli ajatellut liköörin sopivan hänelle 

huonosti. Sen hän oli päätellyt pökkyrästä, jonka vallassa hän 

oli nukahtanut. Hän muisti myös herättyään tuntemansa päänsäryn

ja huonon olon. Se ei ollut ollut pelkkää krapulaa, nyt hän sen

viimein tajusi. Markun oli täytynyt huumata sekä hänet että 

Michaelin.

Nean nukkuessa yläkerrassa tai ennemmin ollessa taju 

kankaalla Markku oli surmannut Michaelin, raahannut ruumiin 

kellariin, vienyt sinne vielä tämän rinkan, siivonnut koko yön 

tekonsa jälkiä talosta. Viimeiseksi Markku oli muistanut 

Michaelin polkupyörän – sen hän oli viskannut ehkä suuttumuksen

vallassa alas kierreportaita. Sitten kun Nea oli myöhään 

aamupäivällä herännyt, kaikki oli vaikuttanut normaalilta. 

Paitsi että Michael oli poissa. Vain pusikkoon vierineen 

pyöränpumpun Markku oli kiireessään hävittää jäljet unohtanut.

Mutta miksi surmata vain Michael? Nea oli ollut vakain 

tuumin lähdössä takaisin Suomeen parin päivän kuluttua. Juuri 

tuo viikonloppu oli ollut Markun viimeinen tilaisuus tappaa 

Nea, sen jälkeen lintu oli lennähtämässä pois ansasta. Sydän 

pamppaillen Nea käsitti, että sen oli täytynyt olla Markun 

alkuperäinen suunnitelma. Siksi mies oli järjestänyt hänelle 

hulppean jäähyväisaterian – jota Michael oli tullut 

häiritsemään.

Mutta Nea ja Markkuhan olivat jo ehtineet sopia Dimitarin 

kanssa, että tämä antaisi Nealle kyydin Varnaan ja 

lentokentälle heti seuraavana maanantaina. Miten Markku olisi 

selittänyt Nean yhtäkkisen poissaolon Dimitarille tai 

Biljanalle? Ei mitenkään. Nea tajusi, että Markku oli 
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suunnitellut samanlaista katoamistemppua kuin kymmenen vuotta 

takaperin. Hän olisi korkeintaan jättänyt lapun linnan ovelle 

tai lähettänyt postikortin loppuvuodesta. Kiitos ja heippa, 

nähdään ehkä taas kymmenen vuoden päästä.

Markku oli niin kovin tavallisen oloinen kaikessa, Nea 

mietti. Hänen pukeutumisessaan, yleisessä olemuksessaan tai 

käytöksessään ei ollut mitään ihmeellistä. Sen takia kukaan ei 

epäillyt häntä mistään poikkeuksellisesta. Neaankin miehen 

esitys oli mennyt täydestä. Se oli ollut vähällä maksaa hänen 

henkensä.

Miksi Markku oli jättänyt Nean henkiin samana yönä, kun oli 

surmannut Michaelin? Miehen oli täytynyt tulla toisiin 

ajatuksiin, mutta mikä siihen oli ollut syynä? Liittyikö se 

seksiin? Markun mahdollisiin tunteisiin häntä kohtaan? Oliko 

miehellä edes todellisia tunteita? Nea oli Varnassa kuvitellut 

todistaneensa Markun tunteenpurkauksen kirkossa ja sen jälkeen 

– oliko mikään siitä ollut aitoa? Jospa Markku oli katunut 

tekojaan? Pystyikö moninkertainen murhaaja katumaan mitään? Ja 

miten Markun niin monta kertaa mainitsema onnellisuuden tunne 

liittyi mihinkään? Kysymyksiä oli paljon, selkeitä vastauksia 

vähemmän.

Sarjamurhaaja. Olen elänyt koko vuoden sarjamurhaajan kanssa

samassa talossa. Maannut hänen kanssaan. Ajatus keskeytyi, kun 

Nea kuuli vatsansa kurisevan. Kyllä, muutkin kuin talon kissat 

tarvitsivat ruokaa. 

Nea laittoi itselleen varttitunnin ruoan, johon tuli 

pikanuudeleita, villiyrttejä pihalta ja pilkottuja tomaatteja 

linnan kasvimaalta, pari murskattua valkosipulin kynttä ja 

lorauksen verran oliiviöljyä. Syötyään hän tunsi ajatustensa 

soljuvan selkeämmin.
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Hän otti tablettinsa ja alkoi kirjoittaa ajatuksiaan ja 

tuntemuksiaan ylös siinä toivossa, että niistä muotoutuisi 

suunnitelman itu. 

Pelko. Tietenkin hän pelkäsi Markun paluuta, se oli selvä. 

Häntä pelotti olla koko linnassa silläkin hetkellä, nyt kun hän

tiesi mitä kellarissa oli. Nopein tapa päästä pelosta eroon oli

hypätä pyörän selkään ja ajaa turvaan, kylään. Hän kertoisi 

kellarista ja Markusta Biljanalle ja Dimitarille, ja nämä 

auttaisivat häntä. Varmasti auttaisivat. Elleivät he sitten 

halunneet pysyä koko jutusta erossa? Tai eivät uskoisi Neaa? 

Markku ja Dimitar olivat ystävystyneet keskenään vuoden aikana.

Entä jos Markku teeskentelisi täysin tietämätöntä, väittäisi 

ettei hänellä ollut aavistustakaan, keiden ruumiita kellarissa 

lojui? Kenen väitteitä Dimitar ennemmin uskoisi, Nean vai 

ystävänsä Markun? 

Neaa alkoi pelottaa kyläänkin meneminen. Ehkä hänen kannatti

noudattaa ensimmäistä, vaistonvaraista ajatustaan ja vain 

lähteä polkemaan kohti lähintä kaupunkia, Tsarevoa. Ei, se 

olisi typerää. 

Viha. Heti sen perään Nea lisäsi sanan inho. Hän vihasi ja 

inhosi Markkua kaikesta, mitä tämä oli tehnyt. 

Nean listan seuraavat sanat olivat todisteet ja tunnustus. 

Hän lisäsi viimeisen sanan. Kosto. Tämä peli ei ollut lopussa. 

Hän oli joutunut uuteen maailmaan, joten hänenkin olisi oltava 

uusi Nea. Aikuinen Nea. Nea, joka sai aikaan.

Saatuaan suunnitelmansa kirjoitettua ylös Nea laittoi puukon 

vyötäisilleen, heitti repun selkäänsä ja lähti polkemaan 

vauhdilla linnasta kohti kylää. Hän tiesi nyt, mitä tekisi.

Mutta hän ei päässyt pitkälle. Aukaistessaan linnan porttia 

hän kuuli röhkäisyn. Sitten toisen. Hän käännähti ja näki 

villisikalauman. Lauman kaksi suurinta emakkoa katsoi häneen 

kiinteästi pienillä ilkeänälykkäillä silmillään. Yksi 

172 (229)



Linna

keskikokoa pienempi apina, monta sikaa torahampaineen. Yhtälö 

ei ollut vaikea.

Nea tunnisti molemmat isot emakot. Ne olivat kumpikin olleet

mukana hänen ja Markun taannoisessa suuressa taistelussa 

villisikoja vastaan. Epäilemättä toinen emakoista – se joka 

röhki nyt kaikkein vihaisimmin – oli ollut sen porsaan emä, 

jonka Nea oli iskenyt kirveellä kuoliaaksi. Sinä söit yhden 

meistä, ja nyt me syömme sinut. Nea muisti englanninkielisen 

sanonnan siitä, että tämä maailma oli sellainen, jossa koira 

söi toisen koiran. It’s a pig-eat-human world, tuntuivat 

villisiat ajattelevan. Nea tajusi, ettei hänellä ollut juuri 

muuta vaihtoehtoa kuin perääntyä, jolloin hän ei pääsisi kylään

hälyttämään apua.
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Kun Dimitar ja Biljana toivat Markun parin päivän kuluttua 

sairaalasta, Nea meni pakettiautolle vastaan ja auttoi Markkua 

nousemaan autosta. He kiittivät ystäviään ja Markku vakuutteli 

maksavansa heille kaikista bensakuluista ja muusta 

vaivannäöstä. Sitten Nea vei Markun käsikynkässään linnaan ja 

alkoi laittaa heille kahvia – oikeaa pannukahvia eikä Nescafé-

muruja, joita he useimmiten käyttivät.

– En laittanut vielä mitään ruokaa, kun en tiennyt mitä sä 

saat syödä, Nea sanoi.

– Ihan fiksua. Mä sain erikseen ohjeet syömisestä ja muusta 

toipumiseen liittyvästä, Markku sanoi ja otti taskustaan 

muutamaan kertaan taitellun A4-paperin. – Tämä näyttää olevan 

käännetty bulgariasta englanniksi jonkun tosi vanhan Google-

kääntäjän avulla, mutta kyllä tästä selvän saa.

Nea otti hoito-ohjelapun Markulta sillä välin, kun mies 

kaatoi kannusta vettä ja otti sen kanssa lääkekapseleita.

– Sairaalastako sä sait nuo lääkkeet? Nea kysyi.

– Mitä lie kipulääkkeitä ja rauhoittavia, Markku sanoi. – 

Jotkut näistä taitaa sisältää oopiumia tai jotain sen tapaista.

Tuhtia kamaa.

– Sun pitää syödä kuitupitoisia ruokia, liikkua joka päivä 

jonkin verran, välttää uimista, Nea sanoi hoito-ohjetta lukien.

– Haavakohdan suihkutuksen lämpimällä vedelläkin pitäisi 

onnistua.
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He olivat kesän alussa Varnasta palattuaan asentaneet 

kylpyhuoneeseen yksinkertaisen, ison kannellisen ämpärin ja 

letkun avulla toimivan suihkun. Se oli kuulunut Markun 

lupaukseen luoda Nealle mahdollisimman mukavat olot linnassa.

– Joudutko sä menemään uudestaan sairaalaan tikkien 

poistoon? Nea kysyi.

– En. Biljana lupasi tehdä sen, Markku vastasi. – Se 

sairaala olikin melkoinen kokemus. Mulla on paljon kerrottavaa 

näistä päivistä ja lääkäreiden ja hoitajien asenteista...

– Niin varmaan, Nea keskeytti. – Mutta ensin meidän pitää 

puhua yhdestä toisesta asiasta. Mä olen nimittäin ollut suhun 

aika pettynyt, vähän vihainenkin.

– Ai? Minkä takia?

– Etkö sä arvaa? Sun passin takia, Nea sanoi. Hän oli 

päätynyt mielessään siihen, ettei ollut tarpeeksi hyvä 

näyttelijä teeskennelläkseen kokonaan eri tunnetilaa kuin mitä 

hän todellisuudessa tunsi. Hän ei voinut olla olevinaan aidosti

ilahtunut nähdessään Markun olevan kunnossa, joten hänen oli 

keksittävä harhautus vähäksi aikaa. Hän mietti mielessään, 

tätäkö tarkoitettiin vanhoissa romaaneissa ja elokuvissa 

naisten ikiaikaisella kavaluudella.

– Mitä mun passista? Markku kysyi ymmällään.

– Sä olit melkein tajuton ja Dimitar oli jo lähdössä ajamaan

sairaalaan, kun me huomattiin, ettei sulla ollut passia tai 

henkkaria mukana, Nea kertoi. – Mä sitten jouduin penkomaan 

laatikoita ja löysin kaksi passia, joista molemmat oli kuvan 

perusteella sun. Eikä kummassakaan niistä lukenut ’Markku’.

– Niin se juttu, Markku sanoi. – Mä ajattelinkin, että sä 

haluat ehkä puhua siitä. Sä varmaan tajusit, että se Bulgarian 

passi on väärennös. Kiitos muuten, kun annoit sen mun mukaan – 

ilman sitä mun sairaalareissu olisi voinut tulla vielä 

kalliimmaksi.
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– Niin mä arvelin, Nea sanoi. – Se toinenko on sun oikea 

henkilöllisyys? Pitäisikö mun kutsua sua sillä nimellä?

– En mä ole suoranaisesti valehdellut, koska näithän sä, 

että Markku on mun toinen nimi. Sitä mä haluan ihmisten 

ennemmin käyttävän.

Nea otti Markun suomalaisen passin taskustaan ja aukaisi 

ensimmäisen aukeaman.

– ’Ensio Markku Johannes’. Et sä miltään Ensiolta näytä 

munkaan mielestä, Nea sanoi ja katsoi Markkua silmiin. – Mä 

muuten kävin eilen kylällä ja googlasin sut tällä nimellä 

Biljanan koneella. Tiedätkö mitä mä löysin?

– Kai sä aiot kumminkin kertoa sen, joten en ala 

arvuuttelemaan.

– Netin mukaan sä kyllä olet arkkitehti, ihan niin kuin 

kerroit, Nea sanoi. – Sitten mä googlasin sut sun 

bulgarialaisella nimellä. Biljana auttoi mua vähän. Me saatiin 

selville, että tämä Mirko omistaa tämän linnan.

– Ah. Taisit saada mut kiinni rysän päältä, Markku sanoi 

hiuksiaan haroen. – Mä olen pahoillani. Mulla oli syyni olla 

kertomatta, että linna on ollut mun jo jonkin aikaa. Siis, ei 

kovin kauaa kumminkaan. Mä sain sen vihdoin ostettua tuossa 

viitisen vuotta sitten. Jos mä olisin tehnyt sen mun 

suomalaisella henkilöllisyydellä, siitä olisi koitunut hirveät 

paperisodat ja ongelmia verottajan kanssa sekä Suomessa että 

täällä. Siksi mä loin itselleni bulgarialaisen 

henkilöllisyyden. Jos täällä ottaa yhteyttä oikeisiin ihmisiin,

ja on rahaa millä maksaa, niin mitä vain voi saada 

järjestymään.

– Mä olen koko ajan vaistonnut, että sulla on salaisuuksia, 

Nea sanoi. – Ja silloin on vaikea luottaa ihmiseen.

– Mä ymmärrän sen, Markku sanoi. – Sä olet vielä nuori etkä 

ymmärrä, että silloin kun on rahaa ja omaisuutta, pitää olla 

tarkkana, mitä omista järjestelyistään kertoo ja kenelle...
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– Okei, Nea keskeytti. – Mä arvelinkin, että sulta löytyisi 

uskottava selitys passiasiaan. Ja hyvä tietää sekin, ettei me 

ollakaan tässä linnassa murtovarkaita ja talonvaltaajia. Se 

rauhoittaa mieltä.

– Hyvä juttu. Kuule, voidaanko me puhua tästä lisää illalla,

Markku sanoi. – Matka sairaalasta oli aika pitkä ja mun tekee 

mieli nyt levätä.

– Joo, totta kai, mene vain lepäämään, Nea sanoi. – Mä 

herätän sut parin tunnin päästä, kun puuro on valmista.

– Puuro?

– Siinä on paljon kuitua, mutta se on myös helposti sulavaa,

Nea sanoi pakottaen itsensä hymyilemään Markulle. – Sellaista 

ruokaahan sun käskettiin syödä. Älä huoli, meillä on vielä pari

tölkkiä makkaroita – ne mä laitan sitten illalliseksi.

– Kuulostaa hyvältä, Markku sanoi, nousi ja ojentui antamaan

suukkoa. Nea ei pystynyt antamaan miehen huulten koskettaa 

suutaan. – Mikä sun on? Oletko sä vielä vihainen mulle?

– Vähäsen, Nea myönsi. 

– Joo, mä ymmärrän. Se menee pian ohi. Onhan se aina 

ennenkin mennyt, Markku sanoi. – Teidän naisten tunnemaailma 

vaihtuu meitä miehiä nopeammin, sen mä olen huomannut.

Et tiedäkään, minkälainen tunnemaailma mulla on sua kohtaan 

juuri nyt, Nea ajatteli. 

Markun mentyä maate Nea tunsi jännitystä, mutta myös tiettyä 

tyytyväisyyttä. Toistaiseksi kaikki oli sujunut niin kuin hän 

oli suunnitellut. Markku oli juonut kahvinsa ja Nean siihen 

sekoittaman kloraalihydraatin kokonaan; omaa kupillistaan Nea 

oli ollut siemailevinaan. Vaikein osuus oli edessä, sen Nea 

tiesi.

Odoteltuaan parikymmentä minuuttia Nea meni isännän 

huoneeseen katsomaan.

– Markku? hän kysyi kokeeksi. – Joko sä nukut?
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Mies ei vastannut. Nea istuutui lattialle patjan viereen, 

kosketti Markkua olkapäästä ja toisti kysymyksensä. Ei 

reaktiota vieläkään. Hyvä. Hän työnsi miehen kyljelleen niin, 

että tämän kasvot olivat seinään päin. Sitten hän palasi 

keittiöön hakemaan tykötarpeet seuraavaan vaiheeseen.

Nea oli suunnitelmaa laatiessaan tuskitellut, ettei hän 

toisin kuin äitinsä ollut koskaan juuri välittänyt katsella 

rikos- tai poliisisarjoja, saati lukea dekkareita. Niistä olisi

ehkä saanut osviittaa, jonkinlaisia vinkkejä sille, mitä 

hänellä oli mielessä. Niinpä hän oli käyttänyt animaatioista 

saamaansa tietämystä yhdistettynä käytännölliseen puoleensa, 

siihen Neaan joka oli tänä vuonna oppinut remontoimaan vanhaa 

linnaa.

Kloraalihydraatti ei välttämättä saisi Markkua täysin 

tajuttomaksi, joten Nea tarvitsi jonkin lisäavun. Hän muisti 

kuulleensa jonkun sanovan, että miehillä oli naisiin verrattuna

yllättävän paljon voimaa. Naisen oli oltava tietoinen siitä, 

että pienikokoisiakin ja heikon tai vanhan näköisiäkin miehiä 

oli syytä varoa.

Nea muisti kohtauksen Hayao Miyazakin elokuvasta Laputa, 

linna taivaalla, jossa Sita, tarinan keskeinen naishenkilö, on 

vangittuna ilmalaivaan. Päästäkseen pakoon Sita iskee 

vangitsijaansa kenraali Muskaa viinipullolla päähän tämän 

huomion ollessa toisaalla. Näin päätti Neakin tehdä. Viinipullo

oli tarpeeksi tylppä eikä niin painava, että se aiheuttaisi 

enempää kuin kuhmun päähän, niin hän ainakin toivoi. 

Hän suuntasi iskunsa takaraivoon, lähinnä koska ei muutakaan

keksinyt. Markulta pääsi heikko ähkäisy, ja hetkeksi hän näytti

Nean kauhuksi säpsähtävän hereille. Mutta sitten käsivarret ja 

ylävartalo retkahtivat jälleen rennoiksi. Sitten oli 

ilmastointiteipin vuoro.

Nea oli nähnyt animaatioissa ja toki Aku Ankka -lehdissä 

kuvia sidotuista roistoista ja sankareista, mutta hän ei ollut 
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kiinnittänyt huomiota näiden yksityiskohtiin. Eikä hän ollut 

lapsena koskaan mennyt mukaan partioon. Hänen 

solmuntekotaidoistaan olisi juuri apua tässä tilanteessa, 

vaikka hän osasikin solmia merimiessolmun ämmänsolmun sijasta. 

Se ei ollut paljon.

Nea heitti peiton pois Markun päältä ja käänsi tämän 

varovasti vatsalleen. Ensin hän kietoi ilmastointiteippiä 

miehen ranteiden ja käsivarsien ympäri, kunnes sidos tuntui 

tarpeeksi vahvalta. Sitten hän sitoi nilkat yhteen. 

Sarjakuvissa laitettiin usein teippiä suunkin tukkeeksi, mutta 

sille Nea ei nähnyt tarvetta. Kuka heitä kuulisi? Sitä paitsi 

hän ei tahtonut tukehduttaa miestä. Ei ainakaan vielä. Ensin 

hän halusi kuulla tämän puhuvan.

Nean seuraava, varsin hankala logistinen haaste oli saada 

tajunsa menettänyt, sidottu mies istutettua tuoliin. Lopulta 

sekin onnistui. Saatuaan Markun kiinnitettyä teipillä tuoliin 

Nea tarkisti, että tämä hengitti tasaisesti. Hän nosti miehen 

paitaa ja huomasi leikkaushaavan ja -tikit peittävän 

haavatyynyn tummuneen haavasta tihkuneesta verestä. Hän 

hengähti syvään, meni sitten keittiöön ja napsautti 

vedenkeittimen päälle.

Veden kiehuttua Nea vei kannun isännän huoneeseen ottaen 

mukaansa puhtaan punavalkoraitaisen astiapyyhkeen sekä 

haavatyynypaketin. Hän kostutti pyyhkeenreunan kuumaan veteen 

ja irrotti verisen haavatyynyn Markun iholta. Se sai Markun 

älähtämään ja havahtumaan.

– Uhh… Mitä nyt? Mitä sä…?

– Rauhoitu, koeta olla liikkumatta, Nea sanoi. – Tyyny pitää

vaihtaa ja haava puhdistaa. Mulla ei ole suihkua tässä, joten 

käytän pyyhettä ja kuumaa vettä.

– Mitä vittua sä olet tehnyt? Päästä mun irti!

Markku jännitti lihaksiaan ja alkoi keinuttaa tuolia. 

Leikkaushaavasta purskahti verta.
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– Hei, älä heilu, Nea sanoi. – Ompeleet aukeavat, jos sä 

noin pyristelet. 

– Oletko sä ihan hullu? Hitto kun mua väsyttää...

Markku lakkasi heiluttamasta tuolia, keräsi mahdollisesti 

voimia seuraavaan yritykseen vapautua.

– Mä annoin sulle kloraalihydraattia, ja sä olet sitä ennen 

ottanut rauhoittavia lääkkeitä, Nea sanoi taputellen verta pois

Markun vatsalta pyyheliinalla. – En ihmettele, jos sua 

väsyttää. Ehkei kannata taistella aineita vastaan. Anna niiden 

viedä.

– Mutta mä en käsitä, miksi sä teet näin.

– Puhutaan siitä sitten kun sun pää on kirkkaampi, Nea 

sanoi. – Mä puhdistan nyt tämän haavan. Sitten voit nukkua 

hetken.

– Mun pitää kohta päästä paskalle, Markku sanoi.

– En usko, Nea vastasi. – Koska ennen leikkausta sun suoli 

varmaan tyhjättiin jollain lääkkeellä. Koeta joka tapauksessa 

pidätellä. Mä en aio päästää sua tästä ihan heti.

– Vittu mikä ämmä...

Markun ääni vaimeni ja hän sulki uudestaan silmänsä. 

Leikkaushaava tihkui yhä, mutta Nea laittoi sen päälle joka 

tapauksessa uuden haavatyynyn. Hän mietti, olisiko pitänyt 

suihkuttaa haavalle desinfiointiliuosta, mutta hoito-ohjeissa 

ei ollut mainittu sellaisesta.

Nea oli varautunut Markun paluuseen laittamalla jääkaappiin 

valmiiksi voileipiä. Ne oli helppo hakea ja syödä isännän 

huoneessa sillä välin, kun hän odotteli Markun heräämistä. 

Leivät syötyään ja vähän aikaa lueskeltuaan Nea vilkaisi 

kelloa. Oli kulunut reilu tunti. Ehkä se oli riittävä aika.

Hän otti kylmävesikannun pöydältä ja viskasi sen sisällön 

Markun kasvoille. Se herätti miehen välittömästi. Ainakin 

joihinkin sarjakuvista opittuihin asioihin saattoi luottaa. Nea
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harkitsi miehen kasvojen kuivaamista, mutta päätti olleensa jo 

tarpeeksi ystävällinen. Oli aika olla bad cop, vaikkei se 

häneltä luonnostaan tullutkaan, ainakaan hänen omasta 

mielestään.

– Mikä on olo? Nea kysyi.

– Paras ikinä, Markku vastasi. – Multa on juuri poistettu 

umpilisäke, ja nyt joku hullu on sitonut mut tuoliin. Kaikki on

ihan fine.

– Mulla on tähän hyvä syy, Nea sanoi. Markku tuhahti.

– Mä olen kyllä epäillyt, että sä tykkäisit tämän 

tyyppisistä seksileikeistä, mutta tämä on: a, huono hetki, ja 

b, sitomisleikit vaatii molempien osapuolten suostumuksen 

alusta loppuun asti. Joten mitä jos sä vaan irrotat mut tästä, 

päästät mut huilaamaan ja me unohdetaan koko juttu?

– Sitä mä en voi tehdä, Nea vastasi. – Eikä tämä ole mikään 

leikki. Jos täällä linnassa olisi tiikeri, mä en voisi antaa 

sen kulkea irrallaan.

– Missä sä täällä näet tiikereitä? En mä jaksa mitään 

typeriä vertauksia, kun...

– Okei, ei puhuta vertauksilla. Katso tätä, Nea sanoi ja 

laittoi pöydälle Michaelin passin. Siitä oli hyvä aloittaa, 

kuunnella mitä valheita Markku hänelle koettaisi syöttää.

– Mistä sä tuon löysit? Markku kysyi.

– Se oli piilossa tämän pöydän laatikon välipohjan alla, Nea

vastasi ja lehteili passia. – On aika harvinaista, että 

matkailija unohtaa passinsa yöpaikkaan.

– Kyllä sellaistakin tapahtuu, Markku sanoi. 

– Sä sanoit nähneesi, kun Michael lähti pyörällä linnalta. 

Puhuitko sä silloin totta?

– Katsos, kun mä olin Michaelille vähän vihainen, Markku 

sanoi vastaamatta Nean kysymykseen. – Sen sä varmaan huomasit. 

Niin mä halusin vähän jekuttaa sitä. Pengoin sen tavarat ja 

piilotin passin laatikkoon, että se joutuisi lähtemään ilman 
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sitä. En kertonut sulle mitään, koska mua vähän hävetti. Olihan

se lapsellinen temppu.

– Just. Mutta sä kuitenkin näit, kun Michael lähti täältä 

sen pyörällä? Nea kysyi uudelleen. Hän otti puukkonsa tupesta 

ja alkoi leikitellä sen kanssa pöydän pintaa vasten.

– Ei se taksillakaan lähtenyt, Markku vastasi. – Miksi sulla

on tuo puukko?

– Muuten vaan. Se on hyvä stressilelu, Nea sanoi jatkaen 

puukon pyörittelyä.

– Ihan vaan tiedoksi, että kiduttamalla saadut 

kuulustelutiedot ovat yleensä tosi epäluotettavia, Markku 

mainitsi.

– Sittenhän on hyvä, ettei mulla ole mitään sellaista 

mielessä, Nea sanoi. – Mä sidoin sut ihan vain turvallisuuden 

takia.

Markku huokaisi.

– Okei, puhutaan suoraan. Sä löysit Michaelin passin, jonka 

mä olin piilottanut, säikähdit ja aloit kuvitella kaikenlaista.

Että mä olisin muka tehnyt sille jotain.

– Teitkö sä? Nea kysyi.

– Sulla on luonnostaan vilkas mielikuvitus, Markku sanoi. – 

Näet mörköjä siellä missä niitä ei ole. Mä olen huomannut sen 

sun kirjoittamista tarinoista.

– Voi olla, Nea myönsi. – Mutta sä et ole vielä vastannut 

mun kysymykseen.

– Sori, mihin kysymykseen? Mun on vähän vaikea keskittyä 

tässä tilanteessa.

– Sinä sunnuntaiaamuna, kun mä nukuin epätavallisen pitkään,

näitkö sä Michaelin lähtevän linnalta pyörällä?

– No nyt kun sä sitä noin kysyt, niin mä ehkä vähän venytin 

totuutta, Markku tunnusti. – Mä olin vielä nukkumassa, kun se 

lähti täältä. Olin kyllä odottanut, että se herättäisi mut ja 

kysyisi tiesinkö mä jotain sen passista. Suunnittelin, että 
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antaisin passin takaisin, kunhan se maksaisi yöpymisestä – ja 

vähän ylimääräistä illallisesta. Mutta kun mä siinä kahdeksan 

maissa heräsin, se tyyppi oli jo poissa.

– Okei, sä sanot halunneesi kiristää Michaelilta lisää rahaa

passin piilottamisen avulla, Nea sanoi. – Ymmärsinkö oikein?

– Suurin piirtein noin se meni, Markku sanoi. 

– Sulta löytyy kyllä aina selitys joka asiaan, Nea sanoi ja 

alkoi kirjoittaa muistiinpanoja iPadiinsa. He eivät hetkeen 

puhuneet mitään. Nea arveli Markun miettivän itselleen 

pakosuunnitelmaa. Niin hän olisi itse tehnyt vastaavassa 

tilanteessa.

– Voitko sä tuoda mulle lasin vettä? Markku kysyi. – Ellei 

se ole liikaa pyydetty.

– Jos sä juot tuossa tilassa, sun tulee kohta kusihätä, Nea 

vastasi kääntäen katseensa pois tabletilta. – Et sä parissa 

tunnissa kuivuuteen kuole.

He olivat taas vähän aikaa vaiti.

– Mun paikat alkaa puutua, Markku sanoi kohta.

– Tee pieniä liikkeitä, Nea neuvoi. – Jännitä lihaksia vähän

ja sitten taas päästä ne, jotta veri kiertää.

– Helppo sun on sanoa. Jostain syystä sä et tunnu uskovan 

mitään, mitä mä sulle kerron. Mistä se johtuu?

– Ensinnäkään mä en tiedä, milloin sä valehtelet ja milloin 

puhut totta, Nea sanoi. – Niin kuin sä olet valehdellut mulle 

koko vuoden, että joku muu omistaisi tämän linnan.

– Joo no, mä ymmärrän tuon tavallaan, Markku sanoi. – Mutta 

mikä muu tässä meidän välillä nyt mättää?

– Nämä, sanoi Nea, veti auki pikkutavaroiden laatikon, otti 

sieltä kellarin avaimet ja heitti ne pöydälle Markun eteen. 

Markku rypisti otsaansa.

– Siis… avaimet. Mitä niistä?

– Etkö sä tunnista näitä?
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Markku näytti olevan ymmällään. Nea hymähti miehen kyvylle 

näytellä taas kerran tietämätöntä.

– Sä olet moneen kertaan väittänyt mulle, ettei sulla ole 

mitään tietoa kellarin avaimista, Nea sanoi ottaen avaimet 

käteensä. – Ja tässä laatikossa ne oli. Onko sulla sille 

selitystä?

– Mä olen vissiin etsinyt huonosti, Markku sanoi. – Jos ne 

tosiaan oli tuolla. Onhan joku voinut laittaa ne sinne 

myöhemmin. Dimi tai Biljana vaikka.

– Säkö et siis ole koskaan käynyt kellarissa?

– En tietenkään. Eihän mulla ole ollut avaimia sinne.

– Paitsi että sulla oli ne koko ajan, Nea huomautti.

– No sä olet varmaan löytänyt kellarista jotain jännittävää,

kun olet noin hermona.

– Joo, mä kävin siellä ja löysin kaikenlaista, Nea sanoi.

– Ehkä sä kertoisit siitä mullekin?

Tällaista reaktiota Nea ei ollut Markulta odottanut. Hän oli

arvellut miehen vähintään yllättyvän, hätkähtävänkin sitä, että

Nea tiesi hänen salaisuutensa. Hän ei ollut ottanut lukuun, 

että Markku voisi silmää räpäyttämättä näytellä täyttä 

tietämättömyyttä kellarista. Miten oikeat poliisit menettelivät

joutuessaan tällaisen tilanteen eteen kuulusteluissa? Nean oli 

harmikseen myönnettävä olevansa samaa mieltä Markun kanssa 

siinä, ettei toista ihmistä rääkkäämällä saatu tunnustus ollut 

minkään arvoinen.

– Pidetään tauko, Nea sanoi tuntiessaan verenvuodon 

vääntävän sisuskalujaan. Nyt kuukautisten vihdoin alettua ne 

olivat tavallista äkäisempää lajia.

– Joo, mene sä vaan huilaamaan, jos sua väsyttää, Markku 

sanoi ivalliseen sävyyn. – Tai mitä jos päästäisit mut ensin 

tästä irti?

Nea poistui huoneesta sanomatta sanaakaan.
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Puhdistaessaan alapäätään verestä Nea kuulosteli kaiken aikaa 

mahdollisia kolahduksia isännän huoneesta. Puukko oli hänellä 

vyöllä kuten tavallisesti, mutta ei ollut mahdotonta, että 

Markku saisi tuolinsa kaadettua voimallaan ja painollaan. Mutta

mitä se häntä hyödyttäisi? Mies voisi vaikka purra Neaa hänen 

koettaessaan nostaa tätä takaisin istumaan.

Lupaukset ja kaupanteko, Nea ajatteli muistellessaan lukion 

psykologian tunnilla kuulemansa vangin dilemman. Kuvitellussa 

tilanteessa kahdelle ryöstöstä epäillylle kuulusteltavalle 

tarjottiin erilaisia etuja ja rangaistuksia, jos nämä 

suostuisivat yhteistyöhön poliisien kanssa. Hän ei ollut tullut

ajatelleeksi, että voisi tarjota Markulle jotakin. Mutta mikä 

olisi tarpeeksi uskottavaa? Hän ei voinut luvata päästävänsä 

miestä vapaaksikaan, jos tämä tunnustaisi – vai voisiko?

Entä jos hän olisi ymmärtävinään Markkua? Voisiko hän 

vakuuttaa olevansa miehen puolella – kunhan tämä vain kertoisi 

totuuden kellarin neljästä ruumiista? Markku oli Varnan 

katedraalin puistossa melkein hyrissyt tyytyväisyydestä 

painettuaan päänsä Nean syliin, Nean silittäessä hänen 

tukkaansa. Mies tuntui kaipaavaan ymmärtäjää. Silloin hän oli 

kertonut isänsä kuolemasta...

...Isän kuolema. Mihin Markun isä oli todella kuollut? Oliko

siinä avain Markun luonteeseen, niin kuin kellarin avaimet 

olivat paljastaneet Nealle miehen teot?
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Kun Nea kohta palasi isännän huoneeseen, hänen helpotuksekseen 

Markku istui yhä siinä mihin oli jäänyt. Nea oli tuonut 

mukanaan kaksi lasia ja vesikannun, ja pöytään tullessaan hän 

kaatoi vettä molempiin laseihin.

– Sä pyysit aikaisemmin juotavaa, Nea sanoi ja siemaisi 

vettä omasta lasistaan. – Mä en aio huumata sua enempää. Jos 

tarvit särkylääkettä, niin voin tietty antaa sitä.

– Vesi riittää, Markku vastasi. – Voitko vielä leikata 

teipit mun käsistä, että voin juoda itse? Se taitaa olla liikaa

pyydetty.

– Niin on, Nea myönsi. Hän otti toisen laseista ja toi sen 

Markun huulille, antoi tälle muutaman kulauksen. Mies joi 

nätisti, ei koettanut purra tai muuta inhottavaa.

– Kiitos tästäkin vähästä.

Nea istuutui Markkua vastapäätä.

– Puhutaanko sun isästä?

– Miksi sua se kiinnostaa? Mitä tämä on, pakkoterapiaa vai? 

Markku kysäisi ivallisesti. – Avataankin tänne ensi kuussa 

retriitti: ’Linnaterapiaa, kohtaa väkisin kaikki traumasi ja 

puhdistu’. Hieno mainoslause, eikö vaan?

– Sä et ole nyt kauhean avulias, Nea sanoi.

– Ai? Voisiko se johtua siitä, että mä olen sairas ja joku 

on sitonut mut tuoliin?

186 (229)



Linna

– Voidaan me puhua Elviksestäkin, Nea sanoi. – Jos se on 

sulle mukavampi puheenaihe.

– Elviksestä? Miksi me siitä puhuttaisiin? Markku ihmetteli.

– Sä kerroit mulle Elviksestä Michaelin viimeisenä iltana.

Markku näytti miettivän asiaa.

– Sori, en kyllä muista yhtään mitään sellaista. Mä olen 

varmaan ollut kännissä silloin.

– En mä sitä muista ihan sanatarkasti, Nea jatkoi. – Mutta 

sä puhuit siitä, kuinka Elvis oli hyvännäköinen vielä 

kuolleenakin, kun se makasi arkussa.

– Niin, se juttu. Onhan se totta. Suurmiehet näyttävät 

suurilta vainajinakin. Ja naisetkin. Niin kuin se yksi 

muumioitunut faarao, Ramses Suuri. Mä olen nähnyt sen – siis 

museossa Kairossa. Se oli vaikuttava näky.

– Sä tykkäät katsella kuolleita, Nea huomautti.

– En nyt niinkään sanoisi. Tietynlaisia kuolleita. Joissa on

arvokkuutta.

– Ja sun isässä ei sitä ollut, Nea sanoi. – Niin sä väitit 

itse.

– Mun isä olikin pieni mies. Tai kai se fyysisesti oli 

keskimittainen niin kuin mäkin. Mutta henkisesti pieni. Olenhan

mä siitä kertonut.

– Joo. Tosin mä en tiedä enää, minkä verran sun puheista on 

totta, Nea sanoi. – Sä kun valehtelet aina kun katsot sen 

tarpeelliseksi.

– Jos haluaa menestyä elämässä, on opittava valehtelemaan 

oikeissa paikoissa, Markku sanoi. – Mä voin opettaa sua siinä, 

jos sä haluat. Tiedätkö, että sä olet monella tavalla lupaava, 

et pelkästään kirjoittajana. Olet sä toki siinäkin hyvä. Mutta 

sä voisit pystyä niin paljon enempään.

– Mistä sä sen tietäisit? Nea kysyi. – Mitä suurta sä olet 

itse koskaan tehnyt? Sä olet itse sanonut olevasi 
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keskinkertainen arkkitehti, keskinkertainen perheenisä, 

keskiverto kaikessa.

– Ei ole totta! Mulla on elämäntyö – mutta se on vielä 

kesken.

– Mikä elämäntyö? Nea kysyi. Markku ei sanonut hetkeen 

mitään, joten Nea kysyi saman uudestaan. – Mikä on sun 

elämäntyö? 

– Onnen luominen, Markku vastasi. – Mä tuon tänne linnaan 

onnettomia ihmisiä ja teen niistä onnellisia. Niin kuin tein 

sustakin, turha kieltää.

– Täh?

– Etkö sä ole onnesi kukkuloilla juuri nyt? Markku kysyi. – 

Kun sä katsot mua, katsot mun avuttomuutta… Siitä sä saat 

voimaa.

– Ei ole totta, Nea sanoi.

– Mä rakastan katsella, kun joku on onnensa huipulla, Markku

sanoi. – Mä luon oikeat olosuhteet sille tunteelle. Se on mun 

elämäntyö. Niin kuin Elvis oli uransa huipulla, kun se kuoli.

Nea tunsi kylmien väreiden kulkevan pitkin selkäänsä.

– Sitäkö sä tavoittelit koko ajan mun kanssa? Nea kysyi 

kylmällä äänensävyllä. – Että mä saavuttaisin onnen?

– Enkö mä sanonut sillä tavalla alusta asti? Siinä mä 

ainakin olin kokonaan rehellinen.

– Niin olit. Mietin vaan… Senkö takia sä et tappanut mua 

samana yönä kun sä tapoit Michaelin. Enkö mä ollut sun mielestä

tarpeeksi onnellinen vielä silloin?

– Mun mielestä sä olit sinä iltana ja yönä ihan saatanan 

onneton, Markku myönsi. – Koetit harrastaa puoliväkisin seksiä 

jonkun puolituntemattoman tyypin kanssa… ja sekin meni pieleen.

– Ja sun suunnitelmat meni pieleen, Nea lisäsi.

– Joo, niin voi sanoa. Tota, mitä sä puhut? Markku kysyi, 

ikään kuin havahtuen muisteloistaan. Hän oli puhunut liikaa.
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– Tarkoitan, että sä olit suunnitellut tappavasi mut sinä 

viikonloppuna, Nea sanoi. – Ja kun Michael ilmestyi kuvioon, sä

muutit suunnitelmaa ja halusit tappaa meidät molemmat samalla 

kertaa. Laitoit kloraalihydraattia meidän jälkiruokiin. Mutta 

mun kohdalla sä muutit mielesi, päätit joko päästää mut pois 

tai jättää mut myöhemmäksi.

Markku ei vastannut. Ei katsonut Neaa.

– Mä tajuan, ettet sä halua puhua, Nea jatkoi. – Siltä 

varalta, että mä taltioin sun puheita. No niinhän mä teenkin, 

iPad on koko ajan taltiointitilassa.

Nea käänsi tablettikonetta niin, että Markku näki sen 

ruudun. Sitten hän klikkasi taltioinnin pois päältä.

– Nyt sä voit puhua vapaasti.

– Ei mulla ole mitään enempää sanottavaa. Sä kuulit jo 

tärkeimmät.

– Mä haluan tietää, mitä sä saat siitä itse, Nea sanoi. – 

Siitä, että sä tapat nuoria ihmisiä, kun ne on 

onnellisimmillaan. Ja mikset sä voi lopettaa.

– Sä et yhtään ymmärrä, Markku vastasi. – Mä annan 

tietyille, tarkkaan valituille nuorille jotain sellaista, mitä 

mä en itse saanut siinä iässä koskaan kokea. Annan niille 

vähäksi aikaa onnen tässä kamalassa maailmassa. Eikä onni voi 

olla mikään pysyvä olotila.

– Ja siksi sun täytyy mielestäsi tappaa.

– Se on looginen johtopäätös, Markku sanoi. – Niin kuin 

säkin olet päättänyt mun suhteen.

– Mitä?

– Sä olet käynyt meidän linnan kellarissa, nähnyt mitä 

siellä on. Sen perusteella sä olet päätellyt, että paras mitä 

sä voit tehdä on tappaa mut.

Nea puristi vaistomaisesti kätensä nyrkkiin, ei vastannut. 

Markku oli puhunut rauhalliseen sävyyn, ikään kuin asia ei 
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olisi lainkaan koskenut häntä. Ehkä se johtui lääkkeiden 

yhteisvaikutuksesta, Nea mietti.

– En usko, että mä olen väärässä tämän suhteen, Markku 

jatkoi. – Kun mä näin sun tappavan sen villisian porsaan 

yhdellä kirveen iskulla, mä tiesin, että sä pystyt jatkamaan 

mun työtä. Jos vaan haluat, tietty.

Nea nousi pöydästä ja tuli Markun viereen.

– Sä erehdyt. En mä aio sua tappaa – jos se vaan on 

mahdollista.

– Mutta onko se mahdollista? Markku kysyi.

Nea mietti ennen kuin vastasi.

– Sä olet ryöstänyt hengen neljältä ihmiseltä, Nea sanoi. – 

Kaikilta niiltä sä olet vienyt mahdollisuuden kokonaiseen 

elämään ja tulevaisuuteen. Mun mielestä on reilua, että sä 

maksat siitä.

Markku nauroi.

– Kuulostaa muuten hyvältä, paitsi että mä valitsen aina 

tarkkaan, keitä mä tänne kutsun. Haluatko kuulla niistä?

– Kyllä, mikäpä siinä, Nea sanoi koettaen kuulostaa 

välinpitämättömältä, vaikka juuri tätä hän oli odottanut. Nyt 

Markku vaikutti valmiilta avautumaan, tunnustamaan tekonsa.

– Mä kerron kyllä. Jos sä tuot mulle ensin jotain syötävää.

– Okei, yhden voileivän voin tehdä sulle.

190 (229)



Linna

– Saat ensin kuulla Elinasta, Markku aloitti kertomuksensa. – 

Elina oli kahdenkymmenen, mä 25:n vanha, joten käytännössä me 

oltiin melkein saman ikäisiä. Oltiin samoista asioista 

kiinnostuneitakin; Elinakin oli opiskellut arkkitehtuuria, 

mutta lopettanut kesken ekan vuoden jälkeen. Mä taas olin vasta

valmistunut arkkitehdiksi. Elina oli ennen muuta hyvä 

piirtämään, parempi kuin mä ikinä olin.

Mun isähän oli kuollut kymmenen vuotta aikaisemmin, mutta 

mulla oli vielä siltä jäänyttä perintörahaa käyttämättä. Mun 

opiskelukaveri, jonka perhe oli oikeasti varakas, oli silloin 

ostanut linnan Bulgariasta. Se vihjasi mulle, että Itä-

Eurooppaan kannatti nyt mennä kiertelemään ja ostelemaan 

lupaavia kiinteistöjä. Meidän piti lähteä porukalla sinne 

linnalle – siis tänne – ja jatkaa siitä matkaa, mutta mun tuttu

teki oharit. Sanoi, ettei sillä ollutkaan aikaa ja että linna 

oli pettymys. Mä päätin silti lähteä sitä katsomaan, jos vaikka

tykkäisin paikasta ja saisin ostettua sen itselleni.

Mä tykkään ennemmin matkustaa yksin kuin jonkun kanssa, ja 

se oli silloinkin mun suunnitelma. Mulla oli ollut yhden yön 

juttu Elinan kanssa ja ajattelin, että se oli ollut siinä. 

Mutta Elina oli ripustautuvaa lajia. Se oli myös narkkari, 

vaikka sillä oli omasta mielestään homma aika hyvin 

hallinnassa. Joo, sekin oli kova kuvittelemaan, niin kuin 
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naiset usein tahtovat olla. Luovat itselleen ihannekuvia siitä 

mitä itse ovat, tai mitä miehet niiden lähettyvillä on.

Elina siis kuvitteli, että se seurustelee mun kanssa ja että

se palaisi syksyllä jatkamaan arkkitehtuurin opintoja. Se 

ajatteli ottaneensa vaan välivuoden minkä lie stressiongelmien 

takia. No joo. Oikeasti se oli alkanut käyttää aina vaan 

kovempia aineita. Opiskelijabileissä liikkui siihen aikaan 

kaikenlaisia aineita, ja Elina oli alkanut ottaa niitä ekan 

vuoden syksynä ja talvena.

Elina soitti mun lankapuhelimeen mun lähtöä edellisenä 

iltana. Siihen aikaanhan ei juuri kukaan vielä käyttänyt 

kännyköitä. Se kertoi kuulleensa mun olevan lähdössä Eurooppaan

interrailaamaan ja pyysi päästä mukaan. Se luetteli kaupungit, 

joihin sitä huvitti mennä: Amsterdam, Berliini, Wien, 

Barcelona… Kaikki sellaisia, joista saa helposti kamaa. Ainoa 

vaan, ettei se ollut vielä edes ostanut itselleen interrail-

lippua. Siihen se pyysi mua lainaamaan vähän rahaa, jonka se 

kuulemma maksaisi takaisin heti elokuussa, kun opintolaina 

tulisi tilille. Eikä se voinut lähteä ihan heti, vaan sen piti 

jäädä hoitelemaan päiväksi tai pariksi mitä lie epämääräisiä 

asioita.

Mä epäilin, että Elinalla oli velkoja maksettavana ja että 

se vain feikkasi tahtovansa lähteä matkalle. Mulla ei ollut 

rahasta pulaa, joten mä vietin yön Elinan kanssa ja sitten 

aamulla annoin sille tarpeeksi käteistä ja vähän ylikin 

interrail-lipun ostamiseen. 

Elinahan oli hyvän näköinen: pitkä ja tumma tyttö jostain 

pohjanmaalaisesta never heard -pikkukunnasta. Ja kuten sanottu,

sillä oli elämä vielä sen verran hallinnassa, että se jaksoi 

pitää itsestään huolta. Pukeutuminen alkoi olla menossa 

resuiseen suuntaan, mutta hiukset ja meikit Elinalla oli aina 

viimeisen päälle. Niin oli muutenkin naisilla tapana 80-90 -

luvuilla, toisin kuin nykyään.
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Joo, mä eksyin asiasta. Me sovittiin Elinan kanssa, että me 

tavattaisiin seuraavalla viikolla Berliinissä tietyssä 

hostellissa. Olin aika yllättynyt, kun Elina tuli sinne 

oikeasti. On nimittäin ihmisiä, jotka puhuvat paljon matkalle 

lähtemisestä, mutta eivät koskaan lähde ainakaan omin neuvoin, 

ja ajattelin Elinan olevan sellainen.

Me oltiin Berliinissä vielä muutama päivä, kunnes mä sain 

tarpeekseni juhlimisesta ja raijasin Elinan Wieniin menevään 

junaan mun kanssa. Wienissä mä kerroin Elinalle mun 

matkasuunnitelmista. Siinä mitä Jugoslaviasta oli jäljellä oli 

vielä sotaa ja levottomuuksia, joten mä aioin matkustaa 

Bulgariaan Unkarin ja Romanian kautta. Aioin myös katsella 

siinä sivussa, löytyisikö noista maista linnoja tai muita 

kiinteistöjä, joita voisi ostaa. Mutta sitä mä en kertonut 

Elinalle.

Elina suuttui jostain syystä. Se sanoi luulleensa, että me 

oltaisiin Wienistä menossa Barcelonaan ja sitten Pariisin 

kautta Amsterdamiin. Ei se entisen itäblokin maista välittänyt,

koska eihän niissä ollut mitään kamaa tarjolla. Sanoin 

Elinalle, että se voi jatkaa matkaa länteen ja Espanjaan, mutta

mä lähtisin joka tapauksessa Budapestiin ja siitä idemmäs. 

Taisin myös sanoa, että kartalla Suomi on ihan yhtä idässä kuin

Bulgaria tai Romania.

Elina sitten lähti mun kanssa Budapestiin. Berliiniin asti 

se oli tohtinut sentään tulla yksin, mutta kun tarjolla oli 

matkustaa jonkun kokeneemman mieshenkilön kanssa, niin sen 

vaihtoehdon se valitsi.

Elina alkoi muuten ärsyttää mua jo aika reippaasti siinä 

vaiheessa, kun me päästiin Unkariin. Sillä oli kaikenlaisia 

omituisia ruokavaliojuttuja ja aina sen piti väitellä 

ravintoloissa jostain pikkuasioista, niin kuin mineraalivesien 

kuplista tai siitä, ettei kahvi maistunut samalta kuin 

193 (229)



Linna

Suomessa. Mutta se oli alasti hyvän näköinen ja osasi ottaa 

suihin, mikä korvasi muuta ärsyttävyyttä.

En aio pitkästyttää sua enempää näillä matkakuvauksilla. Kun

me vihdoin päästiin tänne linnalle, mä ajattelin heti, että 

tämän mä haluan omaksi. Elina piti sitä murjuna eikä olisi 

halunnut viettää täällä edes yhtä yötä. Me riideltiin koko 

ensimmäinen päivä ja ilta, eikä Elina halunnut naida mun kanssa

seuraavana yönä.

Aamulla me mentiin tutkimaan linnan kellaria. Sen piti olla 

käytännön pila: Mä tönäisin Elinaa kun me oltiin siellä 

peräkellarissa, hautaholvissa. Juoksin ovelle ja lukitsin sen 

ennen kuin Elina ehti mun perään. Mua oli ärsyttänyt se nainen 

jo monta päivää, ja ajattelin, että olkoon siellä tunnin tai 

pari. Ehkä se olisi kiltimpi mua kohtaan sitten kun päästäisin 

sen pois. Tai jos se suuttuisi muhun totaalisesti ja lähtisi 

saman tien, niin ei sekään olisi huono lopputulos mun kannalta.

Niin mä sitten odotin kolme tuntia, ennen kuin menin 

aukaisemaan kellarin oven uudestaan. Enhän mä ollut muistanut 

tai kunnolla tajunnut, että Elinalla oli epilepsia. Se oli 

kyllä kertonut siitä, mutta sanonut että se tauti oli sillä oli

lievä ja kaikki oli hallinnassa. Vitun hyvin hallinnassa. Se 

makasi kellarin lattialla sinisenä, oli saanut kohtauksen ja 

tukehtunut. Mä kyllä yritin antaa sille tekohengitystä suusta 

suuhun, niin kuin oltiin yläasteella harjoiteltu Anne-nuken 

kanssa. Mutta se oli myöhäistä.

Mun täytyy myöntää, että kun sinisyys haihtui Elinan iholta 

ja teki tietä kalpeudelle, niin se se näytti kauniimmalta mun 

mielestä kuin koskaan. Se oli tyhjä kuori, ilman huolia tai 

muuta tunnetta kuin rauha. Jollain tasolla musta tuntui, että 

mä olin tehnyt Elinalle palveluksen. Päästänyt sen pahasta, 

niin kuin sanotaan.

Sitten mä menin vähän paniikkiin, ajattelin että mitä jos 

joku saa tietää. Mun tuttava tiesi, että mä olin ollut menossa 
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linnalle, se oli antanut avaimetkin. Toisaalta se ei tiennyt 

mitään Elinasta. Kukaan ei mun tietääkseni tiennyt, että mä 

olin tavannut Elinan Berliinissä ja että me oltiin jatkettu 

matkaa tänne yhdessä. Mietin, olisiko parasta kuljettaa ruumis 

pois linnasta, haudata se jonnekin lähimetsään. Mutta entä jos 

joku näkisi mut?

Ehkei se ollut mikään rationaalinen ratkaisu, mutta mä 

lukitsin kellarin kaikki ovet ja kätkin avaimet taloon. Sitten 

mä poltin pihassa kaikki Elinan tavarat jotka sain syttymään. 

Loput hautasin maahan. Kätkin vielä linnankin avaimet 

maakellariin, ettei kukaan pääsisi sisälle kovin helpolla. Ja 

lähdin.

– Mulla oli tarpeeksi rahaa, että pystyin kiertämään maailmaa 

melkein vuoden verran. Tein välillä pari viikkoa hanttihommia 

jos huvitti, mutta enimmäkseen vain keräilin elämyksiä, ja 

katselin eri kulttuurien arkkitehtuurissa, mikä toimi ja mikä 

ei. Se oli opettavaista, ja auttoi mua myöhemmin uralla.

En puhunut mun tuttavalle mitään linnan ostamisesta silloin.

Ajattelin, että parempi jollen osoittaisi liikaa kiinnostusta 

tätä paikkaa kohtaan. Seuraavana keväänä mä palasin Bulgariaan 

ja tänne. Näytti siltä, ettei linnassa ollut käynyt ketään koko

aikana. Paikallisethan ei tästä muutenkaan tykkää, ne väittävät

että linna on ollut kirottu siitä lähtien, kun se hullu 

vanhapiika hirtti itsensä kellarissa. Saattaahan kirouksessa 

olla perääkin, kun tarkemmin ajattelee.

Mä harkitsin vielä toisenkin kerran Elinan jäännösten 

hävittämistä. Sillä kertaa mulla oli mukana kunnon lapio, 

mustia jätesäkkejä ja muita tykötarpeita. Sain kiedottua Elinan

säkkiin, mutta ei mulla ollutkaan sydäntä haudata sitä. 

Tarkoitan, että sehän oli jo hautakammiossa. 

Kun palasin Suomeen, sain aika pian töitä ja aloin luoda 

uraa. En mä ole ollut arkkitehtina huono, jollen mikään 
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loistavakaan. Osaan ajatella käytännöllisesti ja pidän aina 

mielessä, että taloissa on voitava elää onnellista, rauhallista

arkea. Sitä mä koetin itsellenikin rakentaa omaan elämään. Ei 

se ollut edes vaikeaa. Mutta mun ajatukset palasivat aina 

välillä Elinaan ja tähän linnaan. Kai se oli luonnollista, 

olihan se ollut poikkeava tapahtuma mun elämässä.

Ensin ajatus Elinasta sai mut pelkäämään. Koska ainahan mä 

odotin pienellä kauhulla, milloin poliisi olisi ovella ja 

kyselisi, mitä mä tiesin tämän naisen katoamisesta. Sitten kun 

vuodet kuluivat, mä aloin saada kiksejä siitä kauhusta. Aina 

kun mä runkkasin, ajattelin Elinaa – ja linnaa. Kun se fantasia

kävi vanhaksi, mä keksin jotain uutta. Entä jos mä toisin 

linnaan jonkun uuden naisen tai tytön? Sen pitäisi olla 

vähintään yhtä nuori tai nuorempi kuin Elina, eikä mikään 

narkkari… Ja mä halusin tehdä sen onnelliseksi.

Ei onnelliseksi tekemisessä ole mitään ihmeellistä loppujen 

lopuksi. Hengen ottamisella on oltava hinta. Mun fantasioissa 

mä tavallaan pelastin jonkun puhtaan neidon joutumasta 

tärviölle, täytin sen tarpeet ja tein siitä onnellisen. Sitten 

mä tapoin sen mahdollisimman hellävaroen, ilman että se joutui 

tuntemaan kipua. Mä olen aina ollut eettinen sillä tavalla.

– Sä varmaan arvaat, mitä seuraavaksi tapahtui. Mulle ei enää 

riittäneet fantasiat. Halusin kokeilla, pystyisinkö mä 

toteuttamaan sen, mitä olin hautonut mielessäni jo vuosikaudet.

Elinan kuolemasta oli kulunut kahdeksan vuotta, kun mä aloin 

valmistautua seuraavaan sapattivuoteen. Tai niin mä siitä 

kerroin töissä ja perheen ja suvun parissa.

Mä vietin Bulgariassa puoli vuotta, ennen kuin palasin 

linnaan. Tutustuin paikalliseen systeemiin ja kulttuuriin sen 

verran kuin se onnistui, kun en osannut kieltä. Silloin mä sain

hankittua sen bulgarialaisen passinkin itselleni.
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Donka oli vasta seitsemäntoista vanha, kun mä tutustuin 

siihen Sofian kaduilla. Kuulin, että alun perin Donka oli ollut

Jugoslavian sotaorpoja, ei ollut tietoa oliko se syntyjään 

serbi vai kroaatti vai joku muu. 

Vie mut täältä pois, Donka sanoi mulle kun mä olin sen 

kanssa sängyssä kolmatta kertaa. Sanoin että mielelläni 

veisinkin, mutta Donkan parittaja ei taitaisi siitä tykätä. Mä 

en todellakaan halunnut saada mitään Bulgarian mafiaa perääni. 

Donka väitti, että sen parittaja halusi päästä siitä eroon. No 

mä otin ja tarkistin, ja näin oli tosiaan asia. 

Tyttö kyllä tekee mitä käsketään, laittautuu ja osaa hankkia

asiakkaita, mutta on paha suustaan, sanoi Donkan parittaja. 

Ongelma oli, että Donka arvosteli kaikkea ja kaikkia, eikä 

välittänyt vaikka häntä rangaistiin siitä. Parittaja mainitsi 

pahana tapana senkin, että Donka piti lukemisesta, koska 

asiakaskunta niillä seuduilla oli sellaista, joka ei kirjoista 

välittänyt. Niinpä mä sain ostettua Donkan itselleni yllättävän

pienellä summalla. 

Ajattelin, että koviin oloihin tottunut tyttö pitäisi 

linnassa elämistä luksuksena, vaikkei rakennus kovin häävissä 

kunnossa ollut. Siinä mä olin väärässä. Donka löysi kaikesta 

sanottavaa, eikä ollut valmis tekemään itse mitään. Kyllä se 

siivosi, laittoi tulen hellaan tai keitti kahvia jos pyysin, 

mutta omasta aloitteestaan hän ei tehnyt muuta kuin luki 

romaaneja. Ruokaakin laittoi jos sanoin siitä, mutta sen 

kokkaustaidot olivat ihan kamalat. Epäilin Donkan tekevän asiat

tahallaan huonosti, vaikka se on ennemmin miehinen piirre. Ehkä

tyttö oli oppinut tavan joltakulta mieheltä.

Mä päätin sitten ottaa toisen linjan ja koetin tehdä Donkan 

olon mahdollisimman mukavaksi. Mä vein sen välillä hotelliin 

meren rantaan, hankin sille paljon kirjoja luettavaksi. 

Donkahan oli hyvä kielissä – se luki kirjoja kolmella tai 

neljällä eri kielellä. Aina kun se oli lukenut jonkun kirjan, 
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se kertoi mulle, mikä siinä oli ollut pielessä, ihmetteli enkö 

mä osaa ostaa hyviä kirjoja. 

Mun ulkonäköä Donka arvosteli myös. Mä olin silloin 35 ja 

Donkan mielestä olin vanheneva ukko. Se kyseli, miksi mä olin 

tullut linnaan mulle liian nuoren naisen kanssa, eikä 

esimerkiksi mun vaimon ja lasten kanssa, joita mulla sen 

mielestä olisi pitänyt jo olla. Sen mielestä vanhenevat miehet 

tosi nuorten naisten seurassa näyttivät naurettavilta.

Kun Donka ei vaikuttanut olevan mistään tyytyväinen, mä 

kysyin siltä suoraan, mikä tekisi sen onnelliseksi. Halusiko se

opiskella? Perustaa perheen? Mihin ammattiin se tahtoisi, jos 

saisi päättää? No Donka nauroi mulle päin naamaa, sanoi ettei 

sen kannattanut puhua mun kaltaisen tyypin kanssa sellaisista, 

kun en mä kuitenkaan mitään tajunnut.

Silloin mulle kirkastui, että vaikka se kuulosti 

paradoksilta, niin Donka oli kaikkein onnellisimmillaan 

silloin, kun se sai valittaa ja olla tyytymätön. Siitä se 

todella nautti. Ehkä jos Donka olisi mennyt yliopistoon ja 

valmistunut sieltä, siitä olisi tullut tosi terävä ja ankara 

kirjallisuuskriitikko. Tai elokuva-arvostelija. Se ajatus antoi

mulle lohtua jälkeenpäin, kun Donkaa ei enää ollut. Huono 

vitsi, tiedetään. Mä en muutenkaan ole vitsinkertojatyyppiä.

Takaisin Donkaan: Se oli ottanut linnassa tavakseen 

tissutella viiniä ja kaikenmoisia vodkapaukkuja, rommicolia ja 

mitä kaikkia. Myönnetään, että mä olin sen siihen totuttanut, 

mutta eipä sillä ollut aikaa saada mitään maksavauriota. Mun 

oli aika helppo sekoittaa yhteen sen paukuista tyrmäystippoja –

kloraalihydraattia sai siihen aikaan lähinnä nestemäisenä.

Unohdin kertoa, että yhdestä asiasta Donka oikeasti tuntui 

tykkäävän, nimittäin kylpemisestä kylpyammeessa. 

Vaahtokylvyistä. Silloin kun me vietettiin 

hotelliviikonloppuja, Donka istui kylvyssä jotain kolme tuntia 

kerrallaan ja luki. Kun kylpyvesi uhkasi viiletä, se laski 
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vanhaa vettä pois ja valutti uutta tilalle. Donkan viimeisenä 

iltana mä olin laittanut sille kylvyn linnan ammeeseen – mikä 

ei ole pieni saavutus, kun ajattelee sitä kuuman veden määrää, 

mikä pitää ensin lämmittää hellalla ja sitten viedä 

kylpyhuoneeseen. 

Niin, mä toin mun erikoisterästetyn cocktailin Donkalle 

kylpyyn. Sitten odotin jonkun kymmenen minuuttia ja kävin 

hukuttamassa sen. Se oli paljon helpompaa kuin mä olin 

odottanut. Kun ihmisellä on vankka halu saada jotain aikaan, 

niin keinotkin siihen yleensä löytyvät. Miten se meni 

englanniksi… Where there’s a will, there’s a way. Vai oliko se 

when there’s a will? Sama se.

Donka oli kuolleena paljon kauniimpi kuin Elina. Mun teki 

mieli ottaa valokuvia, mutta ymmärsin sentään, että se oli 

liian vaarallista. Kun mä lähdin linnasta sinä vuonna, tein 

kaksi päätöstä. Ensinnä mä koettaisin ostaa linnan itselleni 

mun bulgarialaisella identiteetillä. Linnan omistamiseen 

liittyi omat riskinsä, mutta laskin, että ne olivat pienempiä 

kuin jos mut yllätettäisiin sieltä. Toiseksi mä päätin, että 

Donka olisi mun viimeinen.

– Sä tiedät jo, ettei Donka jäänyt viimeiseksi. Meni taas 

muutama vuosi, ja Donkan muisto alkoi laimentua mun 

ajatuksista. Mähän tarvitsen näitä kuvitelmia paitsi silloin 

kun tyydytän itseäni, myös aina kun harrastan seksiä jonkun 

naisen – lähinnä siis mun avovaimon – kanssa. Ilman fantasioita

mä en pysty laukeamaan, niin se vain on.

Mä olen miettinyt itseäni ja tarpeitani, ja omasta 

mielestäni mä en ole mikään psykopaatti, ainakaan sellainen 

jollaisina ne tyypit yleensä esitetään. Tarkoitan, että mulla 

on tunteet ja tunne-elämä, eikä tappamiseen liittyvässä vallan 

tunteessa ole mulle mitään erityistä hohtoa. Mun nautinto tulee

syvemmältä, ajatuksesta että mä olen onnistunut pelastamaan 
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jonkun tytön onnettomalta elämältä ja turhilta kärsimyksiltä. 

Mä olen omasta mielestäni aika tavallinen kaveri, jolla on 

vähän tavallista erikoisempi päähänpinttymä tai seksuaalinen 

pakkomielle. 

Harrastuksena naisten tappaminen on tietysti vaarallinen, 

sekä tekijälle että tietysti kohteille. Mutta on sanottava, 

että mä koetan hillitä itseni niin, etten tee sitä kovin usein.

Netissähän on nykyään kaikelle keskustelualueita, mutta täytyy 

sanoa, että oikeita alan miehiä löytyy sieltä aika vähän. 

Lähinnä noilla foorumeilla liikkuu teinipoikia, jotka ei 

koskaan uskaltaisi tehdä muuta kuin fantasioida. Kai se on hyvä

niin, jos tarkemmin ajattelee.

– 2010-luvun puolessavälissä mä olin oppinut käyttämään pimeän 

verkon palvelimia kohtuullisen hyvin. Olin miettinyt asioita, 

ja päätynyt siihen, että mun oli parasta ottaa tyttö, johon 

mulla ei ollut mitään riskiä kiintyä. Sekä Elina että Donka 

olivat olleet tietyllä tapaa ärsyttäviä, joten tappamiseen 

tarvittava aggressiivisuuden kimmoke oli helppo löytää 

molemmassa tapauksessa. Mun avovaimosta mä esimerkiksi pidän 

tosi paljon, ja jos joku joskus tekisi sille pahaa, mä varmaan 

tappaisin sen tyypin.

Joka tapauksessa, pimeästä verkosta mä ostin itselleni 

Varvaran. Se oli 19-vuotias, vaalea ja kotoisin Ukrainasta. Mä 

en ollut tavannut sitä etukäteen, vaan nähnyt siitä vain kuvia 

ja lyhyitä videoita. Siinä mä tein aika pahan erehdyksen. Kun 

käy kauppoja rikollisten kanssa, pitäisi varautua siihen, että 

tulee kusetetuksi.

Mä kyllä sain sen tytön, jonka välittäjä oli luvannut, ei 

siinä mitään. Mutta Varvara osoittautui heti pettymykseksi. Se 

ei ensinnäkään puhunut juuri mitään, vaikka sen piti olla 

englannin kielen taitoinen. Arvelin siinä vaiheessa, että tyttö

on ujo tai että sitä pelotti. Mun piti vaan olla kärsivällinen 
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ja näyttää, ettei sen tarvinnut pelätä mua. Koska luottamuksen 

luominen on ensimmäinen askel.

Kun me päästiin linnalle, ei Varvaraa tuntunut kiinnostavan 

oikein mikään. Ei kirjat, ei kotityöt tai linnan kunnossapito. 

Se antoi mun naida itseään, mutta sitä se juuri oli – pelkkää 

passiivista patjana olemista. Ei se siihen itse mitenkään 

osallistunut. Melkein yhtä hyvin olisin voinut naida 

pumpattavaa Barbaraa. Sellaisen kanssa olisi ehkä ollut 

hauskempaakin kuin Varvaran kanssa.

Oli Varvaralla sentään pari harrastusta: Se tykkäsi lakata 

kynsiään, siis sekä sormista että varpaista. Sitä se teki pari 

kolme kertaa viikossa, aina eri väreillä. Varvara taisi myös 

pitää koirista, koska niitä se piirteli vihkoihin ja joskus 

seiniinkin. Taisi se piirtää tyttöjä prinsessamekoissa.

Musta alkoi muutaman viikon kuluessa tuntua, että Varvara 

saattoi olla lievästi kehitysvammainen tai autismin kirjolla, 

tai molempia. Autismi ainakin selitti sen, ettei Varvara 

puhunut kovin paljon, eikä katsonut mua silmiin juuri koskaan. 

Kun se valkeni mulle, musta tuntui ensin, että ihan parasta 

olisi viedä Varvara heti takaisin Ukrainaan ja etsiä sen 

sukulaiset, jotka varmaan kaipasivat ja olivat tytöstä 

järjettömän huolissaan.

Mulle tuli mieleen sekin, että Varvara oli saattanut asua 

kehitysvammaisten hoitokodissa. Se ajatus suututti mua vielä 

enemmän – että jossain oli hoitokoti, jonka asukkaita 

välitettiin pimeän netin kautta prostituutioon ulkomaille. Kun 

Varvara oli poistunut linnasta ja mun elämästä, mun teki 

mieleni lähteä Ukrainaan jollekin hemmetin pyhälle 

ristiretkelle etsimään se hoitolaitos ja tappamaan sen 

johtajat. Enkä mä puhu nyt kuvaannollisesti.

Mutta Ukrainassa oli silloin juuri levottomuuksia, kun 

Krimin niemimaa ja ne pari muuta aluetta oli vallattu 

edellisenä vuonna. Niin mä ajattelin, että sodassa katoaa sekä 
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sotilaita että siviilejä, ja että kehitysvammainen tyttö 

saattaa olla vaarassa kadota toisen kerran, vaikka mä sen 

saisinkin palautettua kotiin. Ehkä mä olin itsekäs ja keksin 

itselleni tekosyitä. Mä kyllä kysyin Varvaralta parikin kertaa,

halusiko se takaisin kotiin. Mutta se vain katsoi mua ja sanoi:

Mä olen kotona.

Varvara oli helppo saada tyytyväiseksi. Riitti, kun kukin 

päivä kulki täsmälleen samalla tavalla kuin edellinenkin, ilman

yllätyksiä. Se oli piirtänyt itselleen alakoulutyylisesti 

punaisilla ja oransseilla tussikynillä lukujärjestyksen, jossa 

luki mitä sinä viikonpäivänä oli ohjelmassa. Varvaran 

tulevaisuus olisi jatkunut ihan samanlaisena viikosta, 

kuukaudesta ja vuosikymmenestä toiseen, jos se olisi saanut 

itse päättää. Se eli nykyhetkessä, ei missään muualla. Mä tein 

sitten päätöksen Varvaran puolesta siitä, miten sen elämä 

jatkui – eli ei mitenkään. Sitä mä en ole vieläkään antanut 

itselleni anteeksi, täytyy myöntää.
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– Sä halusit tietää, miksi mä tapoin Michaelin. Sitä ennen mun 

on kerrottava, että mä mokasin tosi pahasti sun suhteen, Nea. 

Ajattelin, että sä olit paras kaikista mun tähänastisista 

kohteista, mutta meidän välillä kaikki meni pieleen melkein 

alusta asti. Paitsi sainhan mä sut sentään tänne linnalle.

Mä olin talven ja kevään ajan katsellut, kuinka sä tihkuit 

seksuaalista jännitettä, jota et antanut itsesi laukaista 

mitenkään. Se teki sut onnettomaksi, mutta musta ei ollut siinä

mitään apua, päin vastoin mä pahensin asiaa. On totta, että kun

Michael tuli linnalle, mä olin suunnittelemassa sun siirtämistä

kellariin. Mä kohtelin Michaelia ensin häiriötekijänä, mutta 

sitten tajusin, että sehän voisi saada sun jännitystilan 

laukeamaan ja saada sut onnelliseksi. Kaksi kärpästä yhdellä 

iskulla, mikäs sen parempi!

Michael oli vasta toinen mies, jonka mä tapoin. Ensimmäinen 

oli mun isä. Sä varmaan jo päättelit, ettei se ollut mikään 

itsemurha, vaan että mä sen kusipään myrkytin.

Miehelle on eri asia tappaa mies kuin nainen. Siinä on 

enemmän kyse vallasta kuin mistään muusta tunteesta. Kuka on 

alfauros. Tarzan, kreegah bundolo! Sitä rataa. Mä en halunnut 

vuodattaa verta, koska siitä olisi tullut iso määrä 

siivottavaa, joten käytin rautalankaa ja kuristin Michaelin. 

Suunnittelin samaa sulle, Nea. Mutta kun menin yöllä sun 

huoneeseen, muistin kuinka pettyneen oloinen sä olit, kun te 
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tulitte Michaelin kanssa takaisin alakertaan. Sä taisit 

herätäkin hetkeksi, kun katselin sua. Kun sä olit taas 

nukahtanut lääketokkurassasi, mä tarkistin sun pillun ja 

huomasin, että sä olit koskematon. Se sai mut muuttamaan 

suunnitelmia. Se oli virhe, nyt mä sen tajuan.

Kun mä sain sut houkuteltua jäämään vähäksi aikaa Varnaan, 

tiesin, ettet sä sen jälkeen palaisi Suomeen, vaan tulisit 

takaisin tänne linnalle. Sua on helpompi manipuloida kuin mitä 

sä luulet. No, mä sain sillä toisen mahdollisuuden sun suhteen.

Paha vaan, että mä aloin kiintyä suhun. Mä aistin – ehkä väärin

– että meissä kahdessa oli jotain samaa.

On totta, että mä romahdin siellä katedraalissa Varnassa. 

Olin ihan hukassa. Mä olin nimittäin päättänyt, että en 

tappaisi sua. Sen seurauksena muistot mun isästä nousi pintaan.

Se, että mä kykenin tappamaan, oli pitänyt mun isän poissa. Ei 

mulla ole sille mitään järjellistä selitystä, niin vaan kävi. 

Ja sä onnistuit karkottamaan painajaiset. Jotenkin sä sen teit,

pelkällä läsnäololla.

Mä sanon tässä muuten heti, etten mä halua selitellä mun 

tekoja keskimääräistä pikkuisen hankalammalla lapsuudella. 

Enhän mä edes tiedä, oliko mulla lapsena niin kovin vaikeaa. 

Tarkoitan, että melkein kaikilla on lapsuudesta traumoja, se on

normaalia. Maailma on pelottava, ja sitä on useimmat 

perheetkin. Pelottavia. Kauhistuttavia salaisuuksia täynnä. Ja 

kun me kasvetaan aikuisiksi, me kehitetään erilaisia tapoja 

selvitä hengissä. Mun tapa sattui olemaan vähän… 

epäkäytännöllinen.

– Nyt mä olen tainnut kertoa olennaiset, Markku sanoi lopulta. 

– Kiitos, kun olet kuunnellut. Oli oikeastaan hyvä puhua tästä 

sulle – nimen omaan sulle, ei kellekään toiselle.

– Kiitos kun pystyit kertomaan, Nea sanoi ojentaen vesilasin

Markun huulille, antoi hänen juoda.
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– Mitä sä aiot tehdä? Markku kysyi juotuaan. – Sä puhuit 

aiemmin maksamisesta.

Nea katsoi Markkua, veti sitten puukkonsa tupesta. Sen terä 

oli kulunut, menettänyt ahkerassa työkäytössä kirkkautensa, 

mutta Nea teroitti sitä säännöllisesti. Markku henkäisi.

– Okei. Tuota mä en ihan odottanut, Markku sanoi nojautuen 

tuolissa taaksepäin sen vähän minkä pystyi. – Ajattelin sun 

hoitavan homman siistimmin. Jos kurkkua suunnittelit, niin 

mattopuukko olisi siihen nopeampi...

– Mä sanoin jo, etten mä aio sua tappaa, Nea sanoi. – Mä en 

ole niin kuin jotkut, että puhun yhtä ja teen toista. 

– Mitä sä aiot?

Nea leikkasi puukolla ilmastointiteippejä, jotka pitelivät 

Markun reisiä tuolissa kiinni.

– Sä olet juuri toipumassa umpilisäkkeen leikkauksesta ja 

tarvit lepoa, Nea sanoi. – Toisaalta mun on varmistettava, 

ettet sä mene minnekään sillä välin, kun mä käyn hakemassa 

tänne poliisit. Siinä voi mennä muutama tunti tai ehkä aamuun 

asti, joten olisi epäinhimillistä pitää sua tässä tuolissa 

kiinni koko sen ajan.

– Ihan kauhean mukavaa tämä ei ole ollut tähänkään mennessä,

Markku huomautti.

– Joo, sääliksi käy. Mä päätin, että sä menet kellariin 

odottamaan siksi aikaa, Nea sanoi.

– Kellariin? Mutta entä jos...

– ...Entä jos mä en palaakaan? Nea päätti Markun kesken 

jättämän lauseen ja leikkasi tämän ylävartaloa tuolissa 

pitelevät teipit. – Sekin on tietty mahdollista. Silloin mä en 

tappaisi sua, vaan sen tekisi kellari. No, onneksi mä en ole 

sellainen tyyppi, joka tekisi niin.

– Sä siis vaadit mun menevän kellariin omin jaloin, Markku 

sanoi. Nea ei ollut vielä leikannut hänen jalkojaan kokonaan 

vapaiksi. – Entä jos mä päätän juosta pakoon?
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– Kädet sidottuina selän taakse, heikkona leikkauksesta? Nea

kysyi. – Mä olen sulkenut linnan kaikki ulko-ovet. Et sä 

pitkälle juoksisi. 

Markku ei vastannut.

– No mitä, ehdotatko sä että mä kytken kettingin tai köyden 

sun kaulaan ja raahaan sut kellariin? Nea kysyi. – Sekin käy.

– Lähinnä mä toivon sänkyyn pääsemistä, Markku sanoi. – 

Mutta se taitaa olla liikaa pyydetty.

– Kettinki vai ei?

– Kiitos ei.

– Mennään sitten, Nea sanoi.

Tuuppiessaan Markkua kohti kellaria Nea tunsi ohittaneensa 

pelon. Jäljelle oli jäänyt silkkaa inhoa ja raakaa vihaa. 

Markku oli käynyt puheliaaksi ja tunnustanut tekonsa, mutta Nea

puoliksi toivoi, ettei olisi joutunut kuulemaan sitä kaikkea. 

Hän oli voinut fyysisesti pahoin kuullessaan miehen kopeloineen

hänen emätintään sillä välin, kun hän oli ollut 

lääketokkurassa. 

Tahtomattaan Nea muisti klassikkoelokuvat, joita oli vuoden 

mittaan katsellut Markun kanssa; mies oli omien sanojensa 

mukaan halunnut valistaa Neaa. Niinpä hän oli pilannut Nean 

katseluelämyksen Loma Roomassa -elokuvasta kertomalla, että kun

Audrey Hepburnin esittämä huumattu prinsessa sammui lehtimiehen

pikku kämppään, sen ajan katsojat olettivat rivien välissä 

journalistin saattaneen raiskata naisen.

Markulla vaikutti olevan kiero moraalinen koodi, jonka 

mukaan ihmisten tappaminen oli hänelle tietyissä olosuhteissa 

sallittua, mutta raiskaaminen ei. Silti hän oli katsonut Nean 

olevan siinä määrin omaisuuttaan, että oli käynyt 

tarkistamassa, oliko tämä yhä neitsyt vai ei. Markku ei saisi 

jatkaa toimintaansa, se oli selvä. Mutta ensin mies saisi 

kokea, miltä tuntui tulla lukituksi pilkkopimeään kellariin.
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Toisin kuin oli varoittanut, Markku ei yrittänyt juosta 

pakoon, vaan asteli Nean edellä sävyisästi. Meno oli tosin sen 

verran hidasta, että Nean oli aina välillä vähän tuupittava 

Markkua. Kellarin rappusissa heitä vastaan tuli Michaelin 

polkupyörä. Sen kohdalla Markku pysähtyi.

– En mä pysty kiipeämään tästä yli ilman käsiä.

Nea nosti pyörän pystyyn seinää vasten.

– Siinä. Onko nyt parempi?

Nea oli käynyt aukaisemassa etukellarin oven valmiiksi. 

Toisin kuin Suomessa, ovet aukenivat täällä sisään päin, mikä 

oli hieman harmittanut Neaa koko hänen maassaolonsa ajan.

– Ovet ovat auki, Markku huomautti. – Sä suunnittelit tätä 

alun perin.

– Mäkin pystyn olemaan suunnitelmallinen, Nea sanoi.

– Ennakointia ja suunnittelua kyllä tarvitaan, mutta välillä

pitää osata improvisoida, sanoi Markku ja kamppasi Nealta jalat

alta. 

Nea kaatui etukellarin maalattialle kyljelleen ja tunsi 

samassa kipeän iskun Markun potkaistua häntä vatsaan, suoraan 

oikean munasarjan kohdalle. (Harva mies tiesi munasarjojen 

olevan yhtä arka paikka naisille kuin kivekset miehillä.)

Markun seuraava potku osui Neaa päähän. Nea näki 

verkkokalvoillaan hetkellisesti tummanvioletteja laajenevia 

seppeleitä, jotka vaihtuivat mustaan jäiseen kuiluun, johon hän

luisui.

Kun Nean tajunta palasi, hän makasi vatsallaan tuntien 

raskaan painon keskivartalonsa päällä ja toisen päätään vasten.

Vaikutti siltä, ettei musta kuilu ollut kestänyt kuin hetken, 

korkeintaan pari minuuttia. Hän käsitti Markun istuvan hänen 

päällään pidellen jalkaansa hänen ohimollaan, näin nauliten 

hänet maahan. Helppoa se ei tuntunut olevan, Nea päätteli 

miehen ähinästä ja puhinasta tämän yrittäessä kovasti saada 

jotakin aikaan. Mutta mitä? 
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Nea kurotti ottamaan puukkoaan, mutta se ei enää ollut hänen

vyöllään. Silloin hän käsitti. Markku oli päässyt käsiksi 

puukkoon ja koetti nyt sen avulla nirhata käsivarsiaan 

piteleviä teippejä katki.

Nea ajatteli tilannettaan. Positiivista oli, että hän oli 

yhä hengissä, eikä Markku ollut ilmeisesti tajunnut hänen 

olevan taas tajuissaan. Se antoi kapean tilan yllätykselle. 

Mutta kuinka hän totetuttaisi sen?

Samassa hän tunsi Markun siirtävän painoaan eteenpäin. Nyt 

tai ei ollenkaan. Nea kiepsahti nopealla liikkeellä selälleen 

työntäen miestä kaikin voimin. Markku horjahtikin pois Nean 

päältä, mutta hän oli nyt saanut käsivartensa irti. Hetken 

kamppailtuaan Nea tunsi puukkonsa terän kaulaansa vasten.

– Mä uskon sua, Nea. Uskon, ettet sä aikonut tappaa mua. 

Pysy paikallasi.

Sen sanottuaan Markku veti veitsen pois Nean kaulalta ja 

poistui hieman kompastellen kellarista. Nea nousi ja ryntäsi 

perään, mutta Markku ehti vetää painavan oven hänen nenänsä 

edestä kiinni. Nea kuuli avaimen rapinan ensin oven alemmassa, 

sitten sen ylemmässä lukossa. 

– Avaa se! Nea huusi jyskyttäen ovea, vaikka tiesi, ettei 

Markku sitä aukaisisi. Aivan pimeyteen hän ei sentään ollut 

jäänyt. Taskulamppu, jota hän oli pitänyt kädessään astuessaan 

kellariin, oli lentänyt nurkkaan ja oli yhä päällä. Nea tiesi 

lampun lediparistossa riittävän virtaa ainakin 

neljäksikymmeneksi tunniksi, mutta mitä hyötyä siitä olisi?

Nea muisti hautaholvin. Hän ei ollut tutkinut holvin 

peräosaa kovinkaan läheltä tai tarkasti. Olisivatko kammion 

muinaiset rakentajat voineet tehdä salakäytävän kellarista 

ulkoilmaan? Hän kävi katsastamassa kammion uudestaan valaisten 

ja tunnustellen huolellisesti kaikki sen seinät. Ei, ei enempää

käytäviä. Sellaiset taisivat olla lähinnä romanttisia 

kuvitelmia, Nea mietti.
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Hän palasi etukellariin ja jatkoi oven jyskyttämistä ja 

huutamista.

– Mä olen täällä! Kellarissa! Tule aukaisemaan! hän huusi 

sekä englanniksi että bulgariaksi muutaman minuutin välein.

Hetken kuluttua Nea kuuli lähestyvien askelten ääntä 

portaikosta. Avaimet kääntyivät lukoissa, ja Biljana työnsi 

oven auki.

– Tänne sinä sitten jouduit, Biljana sanoi ja poimi seinää 

vasten nojalleen jättämänsä metsästyskiväärin käteensä. – Enkö 

minä varoittanut sinua?

209 (229)



Linna

– Joko myönnät, että otit liian suuren riskin? Biljana kysyi 

Nealta heidän noustessaan kellarin rappusia.

– Mä en olisi päässyt eilen edes teidän luo, ellen olisi 

ottanut riskejä, Nea sanoi puolestaan. – Ja sainhan mä mitä 

hain, eli tunnustuksen Markulta.

– Voi olla, mutta oliko se sen arvoista? Olisit voinut 

itsekin kuolla.

Kun Nea oli edellisenä päivänä kohdannut villisiat, hän oli 

tosissaan harkinnut perääntymistä takaisin linnalle. Mutta 

sitten hän oli muistanut sanonnan, ettei pelkoaan kannattanut 

näyttää pedoille. Niin hän oli karjaissut niin kovaa kuin 

keuhkoista lähti – ja Nealla oli niin halutessaan todella kova 

ääni – ja siepannut pusikosta irtonaisen pitkän oksan, jolla 

hän oli alkanut huitoa sikoja laajassa kaaressa. Siat olivat 

vetäytyneet takaisin metsään ja antaneet Nealle tarpeeksi aikaa

hypätä takaisin pyöränsä selkään ja polkea kiireen vilkkaa 

kylään.

Kylällä hän oli ensin kertonut linnan kellarista 

löytämistään vainajista Biljanalle ja Dimitarille. Nämä olivat 

kertoneet kyläkauppiaalle ja tämän vaimolle. Sitten Dimitar oli

käynyt keskustelemassa metsästysporukkansa miesten kanssa. 

Miehet olivat ehdottaneet, että Markku otettaisiin kiinni heti 

sairaalasta päästyään ja vietäisiin lähimpään metsään 

ammuttavaksi. 
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Kun Nea oli maininnut poliisin luo menemisen, kylän väki oli

Biljanaa myöten pyöritellyt päitään ja huokaillut 

epäuskoisesti. Nämä olivat asioita, jotka hoidettiin omalla 

porukalla. Poliisiin ja tuomareihin ei voinut luottaa, he 

väittivät – ja olivat mahdollisesti oikeassa. Sitä ei Nea 

voinut tietää.

Mutta sen Nea oli tiennyt, että hän halusi kuulla Markulta 

tunnustuksen.

– Antakaa minulle kolme tuntia aikaa Markun kanssa, Nea oli 

sanonut kyläläisille puhuen niin hyvää bulgariaa kuin osasi. 

(Hän oli miettinyt sanat etukäteen ja tarkistanut niistä 

vaikeimmat sanakirjasta.) – Kolmen tunnin pitäisi riittää 

tunnustuksen saamiseen. Markku luottaa minuun, ja minä osaan 

olla varovainen. Lisäksi hän on leikkauksesta heikko.

– Nea, se mies on vaarallinen murhaaja, oli Biljana sanonut.

– Ymmärrän, että haluat olla varma ja saada selville, miten hän

saattoi tehdä sellaista. Mutta emme me voi antaa sinun jäädä 

yksin linnaan hänen kanssaan.

– Olen asunut siellä hänen kanssaan jo yli seitsemän 

kuukautta, Nea oli sanonut siihen. 

Jonkin aikaa neuvoteltuaan he olivat saaneet sovittua, että 

Biljana piiloutuisi linnaan siksi kolmeksi tunniksi, kun Nea 

kuulustelisi Markkua. Dimitar oli valmistanut linnan ulko-ovien

ja kellarin avaimista kopiot; hän oli kätevä mies monella 

tapaa, kuten Biljana oli usein ylpeänä maininnut. Dimitarin 

kopioidessa avaimia kyläkauppias oli antanut Nealle 

pikakoulutuksen metsästyskiväärin käytössä.

– Miestenkin pitäisi olla kohta täällä, Biljana sanoi Nealle 

heidän tullessaan pois kellarista.

– Hyvä. Mutta missä Markku on? Nea kysyi puhuen hiljaa. – 

Näitkö sinä häntä aikaisemmin?

211 (229)



Linna

Nean nenä oli jo kertonut hänelle, ettei Biljana ollut 

hiljattain ampunut kiväärillään. Hän oli melko varma, että 

olisi kuullutkin mahdollisen laukauksen kellariin.

– Tultuani takaovesta piilouduin yläkertaan niin kuin 

neuvoit, Biljana kertoi niin ikään kuiskaten. – Kuulin, kun te 

puhuitte suomea alakerrassa. Sitten kuulin teidän menevän 

kellariin. Vähän ajan päästä kuulin vain yksien askelten 

palaavan kellarista ja lukitsevan oven, eivätkä ne olleet sinun

askeleesi. Ne minä tunnistan. Markku kuului penkovan 

tavaroitaan, ehkä hän pakkasi reppuaan. Sitten ovi kävi, ja hän

lähti. Odotin varmuuden vuoksi kymmenen minuuttia, ennen kuin 

uskalsin tulla alakertaan ja kellariin. Anteeksi. Minun olisi 

pitänyt tulla nopeammin avuksesi.

– Ei se mitään, Nea sanoi. – Luulin, että minulla oli kaikki

hallinnassa. Mutta näitkö Markun lähtevän linnalta? 

Polkupyörällä?

Biljana pudisti päätään.

– Me pidämme pyöriä maakellarissa suojassa, Nea sanoi. – 

Käyn tarkistamassa sieltä.

– Ei! Älä mene ulos yksin, se on liian vaarallista, sanoi 

Biljana. – Mennään yhdessä.

Heidän astuessaan linnan etupihalle Nea koetti miettiä. Markku 

oli varmasti jo päätellyt Nean saattaneen käydä kylällä 

edellisenä päivänä. Kylään Markku ei siis suuntaisi. Entä oliko

mies ylipäänsä pyöräilykunnossa? Toisaalta henkensä hädässä 

olevilta ihmisiltä löytyi yllättävän paljon voimia ja 

sitkeyttä. Sitten Nea muisti, kuinka oli Suomessa tullut 

yllättäneeksi rusakon, joka oli aluksi lähtenyt juoksemaan 

kovaa vauhtia kadoten ruusunmarjapensaikkoon. Mutta kun Nea oli

kulkenut pensaikon ohi, hän oli nähnyt rusakon lymyilevän sen 

suojissa. 
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– Ehkei Markku ole lähtenyt minnekään, Nea kuiskasi 

Biljanalle. – Jospa hän on piiloutunut, niin kuin jänis tekisi.

Odottaa, että me hajaannumme etsimään linnan ympäristöön ja 

maanteille, ja livahtaa tiehensä sillä välin.

– Ehkä. Mutta missä hän olisi? Biljana kysyi. Nea ei ollut 

varma.

He tarkistivat ensiksi maakellarin. Markun ja Nean 

polkupyörät olivat molemmat siellä paikoillaan, kuten Nea oli 

arvellut. Nealle tuli mieleen, että Markku saattaisi haluta 

jotain kättä pitempää. Liiterissä oli kirveitä ja sahoja. Nea 

muisti tahtomattaan, kuinka he olivat viettäneet ensimmäisen 

yönsä linnan tiluksilla liiterissä.

– Ei ketään, sanoi Biljana heidän kurkistaessaan sisälle 

liiteriin.

– Yksi kirveistä puuttuu, Nea huomautti. Hänestä tuntui kuin

olisi joutunut keskelle vanhan, ennalta-arvattavan 

kauhuelokuvan päätöskohtauksia. Karmiva taustamusiikki vain 

puuttui. Markku saattoi vaania minkä tahansa oven takana.

– En pidä tästä yhtään, Biljana sanoi. – Missä miehetkin 

viipyvät? Heidän pitäisi jo olla täällä.

– Onhan sinulla ase, Nea sanoi.

– Siitä ei ole paljon apua, jos hän hyökkää kimppuun 

lähietäisyydeltä. Minusta meidän kannattaisi mennä sisälle, 

odottaa siellä. Kun meitä on enemmän, saamme hänet helpommin 

kiinni.

Siinä oli Neankin mielestä järkeä. Hän halusi silti vielä 

tarkistaa ulkohuoneen.

– Käyn siellä ihan nopeasti, Nea sanoi. – Tai siis… minulla 

on sinne muutenkin asiaa. Kuukautiset alkoivat juuri ja...

– Ymmärrän. Mene pian, minä pidän vahtia sillä välin, 

Biljana sanoi.
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Nean suolisto päätti juuri sillä hetkellä järjestää Suuren 

Tyhjennysparaatin kaikkine asiaan kuuluvine räiskeineen ja 

torvisoittokuntineen. Hän pohti kuukautiskiertoon liittyvien 

käytännön hankaluuksien saattavan olla eräs syy sille, miksi 

naiset eivät olleet juuri osallistuneet aktiiviseen 

sodankäyntiin lähivuosituhansina. Pääsyy oli varmasti, että 

pienten lasten hoito oli yleensä ollut naisten vastuulla. 

Vaikka vauvan ehkä saattoi ottaa mukaan taisteluun, ei 

sotatantereilla varmaan voinut pitää imetystaukoja säännöllisin

väliajoin. Toisaalta Nea myönsi mieluusti, ettei tiennyt 

vauvoista, pikkulapsista tai vanhemmuudesta juuri mitään. Ehkä 

vauvan hoito ja imetys muutti naisen aivot jonkinlaiseksi 

helläksi mössöksi? Niin ei ainakaan ollut hänen äitinsä 

kohdalla käynyt.

– Meneekö sinulla vielä kauan? Biljana kysyi oven takaa.

– Ei enää, Nea vastasi pyyhkien itseään niin nopeasti kuin 

ehti. Sotku oli ollut melkomoinen.

Hän oli vetämässä housuja takaisin jalkaansa, kun oven 

ulkopuolelta kuului Biljanan vaimea älähdys. Sitten tylppä 

lyhyt ääni, klak, kuin kirveen isku lahonneeseen halkoon. Sitä 

seurasi pehmeä muksahdus, joka syntyy ihmiskehon osuessa 

rennosti maata vasten.

Nea veti huussin oven auki, syöksyi ulos. Biljana makasi 

maassa verissä päin, kirveen terä uponneena irvokkaasti hänen 

kalloonsa. Markku hölkkäsi ontuen kohti päärakennusta kivääri 

toisessa kädessään, toisella kädellä kylkeään pidellen. Kaukaa 

alkoi kuulua ambulanssin sireenin ulvontaa, joka lähestyi. 

Dimitar, kauppias ja muu kylän väki olivat olleet Nean 

helpotukseksi kaukaa viisaita ja saaneet ambulanssin paikalle. 

Mutta pelastaisiko se Biljanaa?

Markku pysähtyi äänen kuullessaan, käännähti sitten 

katsomaan Neaa. Nea näki miehen t-paidan alaosan ja 

verkkareiden yläosan värjäytyneen verestä tummanpunaisiksi. 
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Leikkaushaavan tikit olivat ilmeisesti repeytyneet kokonaan ja 

haava vuoti valtoimenaan.

– Markku, antaudu jo! Nea huusi. 

– Sä petit mua! Markku huusi takaisin, nosti kiväärin ja 

tähtäsi Neaa.

Nea katsoi asetta, tajusi voivansa kuolla minä hetkenä 

hyvänsä. Se poisti hänen pelkonsa.

– Sä et ole mikään sankari! Nea huusi. – Pelkkä 

pelkuriraukka ja luuseri! Sä–

Nea kuuli luodin suhahduksen aivan poskensa vierestä, ennen 

kuin laukauksesta lähtenyt ääni tavoitti hänen korvansa. Markku

oli ampunut ohi. Nea ei liikahtanut. Joskus oli kuitenkin 

kuoltava, eikä hän aikonut –

Kuului toinen laukaus, hieman kauempaa. Nea näki, kuinka 

Markun oikeasta ohimosta äkisti suihkusi verta. Sitten mies 

pudotti kiväärin ja lyyhistyi maahan kuin hiekkasäkki polvien 

pettäessä ensin. Muu ruumis seurasi perässä.

Dimitar ja muut kylän nuoremmat (alle seitsemänkymppiset) 

miehet juoksivat nyt esiin aseineen. Heitä oli vain puoli 

tusinaa; suurin osa kylän väestä kun oli yli 85-vuotiaita. 

Dimitar kiirehti Nean ja maassa makaavan Biljanan luokse. 

Kaikki kävi nopeaan tahtiin.

– Biljana! Dimitar sopersi. – Onko hän...

– En tiedä, Nea sanoi, viittilöi ambulanssin ensihoitajille 

sekä huikkasi bulgariaksi, että apua tarvittiin nopeasti.

– Hän hengittää, ensihoitaja sanoi kohta. Kun Biljanaa 

nostettiin paareilla ambulanssiin, Nea asteli Markun ruumiin 

luo, jota yksi miehistä varovasti koetteli jalallaan.

– Taisi kuolla kerrasta, mies sanoi.

– Hyvä osuma, totesi toinen. – Olet aina ollut tarkka 

ampumaan. Dimi, miten Biljanan kävi?
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– Sitä ei vielä tiedetä, paikalle tullut Dimitar sanoi 

synkkänä. Hän potkaisi Markun ruumista. – Tuo paskakasa huijasi

meitä kaikkia. Sinua myös.

Dimitar kosketti Nean olkapäätä. Nea oli kaikesta 

tapahtuneesta niin herkkänä, että värähti ja väisti kosketusta.

Hän hautasi kasvot käsiinsä hetkeksi, katsoi sitten uudestaan 

Markun ruumista. Miehen viimeiseksi jäänyt ilme oli oudon 

tyyni.

– Se on ohi, Nea sanoi. Hänen bulgarian osaamisensa 

varsinkin puheen tuottamisessa oli yhä vaatimatonta, mutta sen 

hän osasi sanoa.

– Mitä sanotte, että me pannaan loppu tämän linnan 

kiroukselle? sanoi kauppias. – Haetaan bensaa, poltetaan koko 

roska?

Kyllä. Se oli Neankin mielestä oikein hyvä ajatus.

...

216 (229)



Linna

Oli toukokuun loppupuoli, ja aurinko paistoi pilvipoutaiselta 

taivaalta. Ilmassa kävi juuri sopiva pieni tuulenvire. Linnut 

lauloivat tuoreenvihreässä metsässä. Nea ei muistanut 18-

vuotiaana kokeneensa linnan ympäristöä koskaan näin 

paratiisimaisena paikkana. Idylli oli jäänyt häneltä 

huomaamatta, kun hän oli kiinnittänyt huomionsa muihin 

asioihin, kuten kompostin ylläpitämiseen, vesihuoltoon, 

aurinkopaneelien toimivuuteen tai etteivät hyönteiset ja 

jyrsijät pääsisi ruokatavaroihin.

– Et yhtään liioitellut, kun kerroit, ettei linnasta ole juuri 

mitään jäljellä, Neuvo sanoi. – Se on pelkkä palanut raunio.

– Me poltettiin se sinä samana yönä, Nea sanoi astellen 

mustuneiden kivien, seinän kappaleiden ja nuorten lehtipuiden 

välissä. – Valeltiin bensaa joka paikkaan ja sitten sytytettiin

se. Rakennus paloi koko yön. Ja tietenkin me pidettiin huoli, 

ettei palo pääsisi leviämään metsään. Mä ajattelin, kuinka se 

oli kaunista ja oikein. Koko linna ja sen kirous haihtuivat 

tuhkaksi. 

Nea nosti maasta ruostuneen kattilankannen ja hymyili. Hän 

oli lähes 70-vuotias, mutta muistutti regenerointikäsittelyjen 

ansiosta ulkonäöltään ja kunnoltaan nelikymmenvuotiasta.

– Samalla paloivat murhaajan jäänteet, samoin kuin vainajat,

jotka olivat olleet kellarissa, Neuvo sanoi.
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– Kyllä. Me kannettiin naisparkojen ruumiit pois kellarista,

annettiin niillekin polttohautaus.

– Aika moni ei tiedä, että sun toinen romaani perustui niin 

pitkälle sun omiin kokemuksiin täällä Bulgariassa, Neuvo 

huomautti. – Nuorempana sä väitit, että vain paikalla oli 

yhteyttä todellisuuteen. Ettei koko ’Markkua’ ollut 

olemassakaan.

– Mä halusin suojella Markun avovaimoa ja sen lapsia 

negatiiviselta huomiolta, Nea sanoi. – Eihän ne mitään tienneet

saati olleet osallisia Markun tekoihin. Lisäksi mä olin sopinut

kyläläisten kanssa täällä, etten kertoisi mitään poliisille, 

edes Suomessa. Mutta fiktiona se meni läpi. Enkä mä väitä, että

mun silloin kirjoittamasta tarinasta kaikki olisi ollut totta.

– Silti musta olisi kiva saada konkreettista aineistoa 

täältä, Neuvo sanoi. 

– Katso, näitä mä etsin! Nea huudahti ilahtuneena ja osoitti

osaksi murentuneita kiviportaita, joiden päällä oli 

kaikenlaista irtoroinaa ja pari vanhaa puista katto- tai 

lattiapalkkia. – Jos me nostetaan isoimmat esteet syrjään, me 

saatetaan päästä katsomaan alkuperäistä hautaholvia. Senhän sä 

varmaan haluat nähdä?

– Ihan mielelläni, Neuvo sanoi. – Mutta oletko varma, ettet 

sä rasita itseäsi liikaa?

– Mulla saattaa olla hoitojen ansiosta sua suuremmat voimat,

Nea rehenteli. Sitä paitsi mun lääkäri sanoi, että regenerointi

toimii parhaiten, kun elää aktiivista elämää ja käyttää 

lihaksia säännöllisesti.

Neuvo oli ottanut Neaan yhteyttä edellisenä talvena, kertonut 

kiinnostuksestaan kirjoittaa hänestä elämäkerta. Hän oli 29-

vuotias ja Neasta vallan viehättävä sekä ulkonäöllisesti että 

älyllisessä uteliaisuudessaan. Haastattelutilaisuudet olivat 
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kerta kerralta käyneet intiimimmiksi, kunnes he olivat aika 

luonnostaan päätyneet sänkyyn keskenään. 

Neuvo oli ollut kokematon seksuaalisesti, mikä oli sillä 

vuosikymmenellä enemmän sääntö kuin poikkeus hänen 

ikäluokassaan. Aikojen muutos ilahdutti Neaa, joka oli aina 

sympatisoinut aseksuaaleja. Sitä herkullisempaa hänestä oli 

perehdyttää nämä esiteinejä leikkivät kolmi-nelikymppiset 

neitsyet erotiikan salaisuuksiin.

He olivat saapuneet Bulgariaan Nean kaksipaikkaisella 

yksityiskoneella, jonka Nea oli antanut laskeutua muutaman 

sadan metrin päähän linnasta. 2020- ja 30 -lukujen kauko-

ohjatuista droneista oli vähitellen kehitetty akuilla toimivia 

pienkoneita yksityis- ja perhekäyttöön. Puolitietoisten 

keinoälyjen ansiosta koneita saattoi ohjata turvallisesti jopa 

viisivuotias lapsi – jos lapsella sattui olemaan varakkaat 

vanhemmat. Nea oli ostanut oman koneen heti kun ensimmäiset 

luotettavat mallit tulivat markkinoille, ja tässä uusimmassa 

mallissa oli jo yli tuhannen kilometrin yhtämittainen 

toimintasäde.

– Kyllä, Biljana oli vielä hengissä silloin kun hänet vietiin 

ambulanssiin, Nea kertoi Neuvolle heidän raivatessaan tavaraa 

kellarin rappusista. – Mutta hän kuoli matkalla sairaalaan. Se 

oli surullista. Dimitar kuoli pari vuotta sen jälkeen.

– Eikä kylässä ole ketään, joka voisi kertoa tapauksesta, 

Neuvo sanoi. – Paikkahan on ollut autiona sitten 2030-luvun 

lopun.

– Todistajiako sä olitkin täältä etsimässä? Nea kysyi 

kiusoittelevaan sävyyn. – Mä luulin, että me tultiin vain 

hakemaan tunnelmia.

– Olisi ollut mukava saada kuulla toisia näkökulmia siihen, 

mitä sä kerroit tapahtuneen, Neuvo sanoi. – Sä mainitsit 
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’Markun’ avovaimon ja lapset. Tapasitko sä heistä ketään? Tai 

pidättekö te yhteyttä?

– Otin Suomeen tultua selville, kuka avovaimo oli, Nea 

kertoi. – Kävin katsomassa kotiakin ulkoapäin monta kertaa, 

mutta en koskaan kehdannut soittaa ovikelloa. En edes 

lähettänyt naiselle viestiä. En tiennyt, miten mun olisi 

pitänyt puhua Markusta. Mähän olin tosi nuori ja itsekin 

järkyttynyt kaikesta mitä oli tapahtunut.

– Se on ymmärrettävää, Neuvo sanoi. 

He tarttuivat isoon vanhaan oveen ja nostivat sen yhdessä 

pois rappusista. Nea huomasi Neuvon puuskuttavan ja muuttuneen 

punaiseksi kasvoiltaan.

– Sä näytät siltä, että tarvitset tauon, Nea sanoi.

– Kyllä vaan. Miten sä et ole yhtään väsynyt? Te uusvanhat 

olette pelottavia.

– Tosi pelottavia, Nea sanoi ja hymyili Neuvolle. 

– Eikö täällä pitäisi olla polkupyörän jäänteet? Neuvo kysyi

katsoen alas portaikkoon. – Sä mainitsit kirjassa, että Markku 

heitti Michaelin polkupyörän näihin portaisiin...

– Juu. Se oli melkein uusimman mallin sähköpyörä, Nea sanoi.

– Mä kävin hakemassa sen pois ennen kuin me sytytettiin linna 

tuleen. Enhän mä voinut hyvää polkupyörää niin vaan haaskata. 

Sain siitä muistaakseni ihan kivasti rahaakin.

– Ymmärrettävää, Neuvo sanoi. – Mä kysyin pyörästä lähinnä 

siksi, että olisin mielelläni nähnyt jotain konkreettista 

Michaelista. Sähän tiedät, että mun on ollut vaikea löytää 

tietoa siitä, silläkään nimellä, jonka sä annoit.

– Hetkinen, vihjaatko sä, että mä olisin keksinyt Michaelin 

omasta päästäni? Nea kysyi. Hän levitti maahan lämpöhuovan ja 

otti repustaan retkitermoksen sekä eväspussin.

– Mähän kerroin, että aion miettiä kaikkia vaihtoehtoja, 

Neuvo sanoi. – Niiden faktojen pohjalta, jotka löydän, 

vertaamalla niitä sun tarinaan.
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He joivat kahvia ja söivät Varnasta aamulla ostamaansa 

tikvenikiä, joka oli muuten kuin banitsaa, mutta täytetty 

makealla kurpitsa-pähkinätahnalla. Aivan yhtä hyvää se ei Nean 

mielestä ollut kuin Biljanan leipomukset, mutta ei huonoakaan.

– Joku voisi väittää, että Michael kuulostaa vähän liikaa 

nuoren naisen eroottiselta unelmalta, Neuvo sanoi ja hörppäsi 

kahvia. – Nuori hyvännäköinen mies, joka tekee sängyssä kaiken 

mitä nainen haluaa. Tämä kahvi on muuten tosi hyvää.

– Sä olet tottunut liikaa halpoihin kahvinvastikkeisiin, Nea

sanoi. – Mulla on varaa ostaa oikeita kahvipapuja. Mitä 

Michaeliin tulee, mä kerroin kirjassakin, että mun kokemus 

sängyssä sen kanssa oli aika iso pettymys. Mä olin nuori ja 

kokematon. Ihan tavallinen nuori mies Michaelkin oli, ei mikään

suuri unelma.

– Kun sä kerroit äsken kuinka te poltitte linnan, sä et 

maininnut Michaelin ruumista, Neuvo huomautti. – Puhuit vain 

Markusta ja sen tappamista naisista.

– No, Michaelin jäänteet paloivat siinä samalla. Mä kyllä 

harkitsin, pitäisikö Michaelin omaisille ilmoittaa, Nea sanoi. 

– Vaikka vain anonyymisti. Mutta siitä olisi tullut niin paljon

ylimääräistä järjestelemistä ja viranomaisille kertomista, että

päätin olla hiljaa. Ehkä se oli virhe. Täytyy myöntää, että 

siinä vaiheessa mä vain halusin päästä mahdollisimman pian pois

Bulgariasta ja koko Keski-Euroopasta, mennä takaisin 

pohjoiseen.

– Suahan odotti uusi järkytys heti, kun palasit Suomeen, 

Neuvo mainitsi pyyhkien tikvenikin tomusokeria suupielistään. –

Kun löysit äitisi kuolleena.

Nea joi kahvinsa loppuun, ei sanonut hetkeen mitään.

– Kyllä, se oli järkyttävää, hän myönsi.

– Itsemurhako oli tapahtunut juuri edellisellä viikolla? 

Neuvo kysyi.

– Niin. Anteeksi, mun on vielä nytkin vaikea puhua siitä.
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– Sä et tosiaan ole juuri koskaan kertonut siitä 

yksityiskohtia, Neuvo sanoi. – Sinänsä ymmärrettävää. Mä 

ajattelin aina ennen, että sun romaanin ’Markun’ isän ja sun 

oman äidin kuolema korreloi keskenään jotenkin. Että olit ehkä 

siirtänyt todellisen tapahtuman fiktioon, muokannut sitä 

toiseen muotoon.

– Niinkö? En mä tiedä, mietinkö sitä koskaan noin 

syvällisesti, Nea myönsi. – En mä yleensä ajattele mun kirjoja 

kovin paljoa sen jälkeen kun olen ne kirjoittanut.

– Silloinhan mä saatan tuntea sun kirjat paremmin kuin sä 

itse, Neuvo huomautti. – Mähän kirjoitin niistä mun gradun.

– Mä luulen, että me voidaan nyt koettaa mennä alas 

kellariin, Nea sanoi vaihtaen puheenaihetta. – Ellei sua pelota

liikaa?

Neuvo hymähti.

– Miksi mua pelottaisi?

– Lähinnä ajattelin, että sun tukka ja iho voi säikähtää, 

jos ne viedään pimeään väärään aikaan vuorokaudesta, Nea sanoi 

pörröttäen hellästi Neuvon vihreää hiuspehkoa. – Jossain päin 

maailmaa siitä oli tehty oikein tutkimus.

– Kyllä mun lumahiukkaset pienen aikaa kestää olla pimeässä 

kellarissa, Neuvo sanoi. – Ei ne niin herkkiä ole. Ja pieni 

karaisu tekee niille vaan hyvää.

– Mun urhea prinssi Ruusu, Nea sanoi ja suuteli Neuvoa 

kevyesti.

Neuvo kuului harvalukuiseen joukkoon ihmisiä, joiden vanhemmat 

olivat aikoinaan suostuneet kokeiluun, jossa alkioihin 

istutettiin kyky tuottaa ihosoluissaan muunneltuja 

klorofyllihiukkasia. Ajatuksena oli kokeilla, voisiko ihmisiä 

muokata geneettisesti sopeutumaan paremmin ympäristöön ennemmin

kuin muokata ympäristöä ihmisten tarpeisiin.
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Lehtivihreälliset lapset ja sittemmin aikuiset kyllä tulivat

toimeen vähemmällä ruoalla kuin ihmiset keskimäärin, ja he 

rakastivat elämistä ulkoilmassa päivänpaisteessa. Mutta monilla

oli myös taipumusta laiskuuteen ja yleiseen passiivisuuteen. 

Miksi opiskella tai käydä töissä, kun hengissä saattoi pysyä 

ihan kohtuullisesti vain istumalla auringossa? Lumahiukkaset 

antoivat mukavasti energiaa, kun malttoi pysyä paikoillaan ja 

korkeintaan kääntyä auringon mukana otollisempaan asentoon.

Neuvo oli yksi varhaisimmista lumakokeiluista ja hänen 

ihollaan vihreys kulki epätasaisina viiruina ja vaaleanvihreinä

läikkinä, ei yhtenäisenä pintana. Sen vuoksi hän oli myöhempiä 

lumaihmisiä aktiivisempi. Neuvo oli koko ikänsä saanut kokea, 

kuinka ihmiset tuijottivat häntä, sitten käänsivät katseensa 

pois inhonsekaisin ilmein. Nealla oli ollut melkoinen työ 

vakuuttaa Neuvolle, ettei tämä ollut ruma vaan ainutlaatuisen 

kaunis marmoria muistuttavine vihreine ihoviiruineen.

He väänsivät etukellarin oven auki; se oli hädin tuskin enää 

kiinni saranoissaan muutenkaan. Sisällä näki heti, että 

etukellaria oli käytetty jonkin aikaa majapaikkana: lattialla 

lojui pari kulunutta makuupussia, tyhjiä ruokapakkauksia ja 

karkkikääreitä (muovi ei hajoaisi vielä pitkäään aikaan), 

muovipulloja ja sitä samaa roinaa, jota Nea ja Markkukin olivat

tuottaneet linnassa asuessaan.

– Ihminen jättää aina jälkeensä sotkun, minne tahansa me 

asetutaan, Nea totesi. 

– Ei se ole itsestäänselvyys, Neuvo sanoi. – Maailma on 

muuttumassa parempaan päin.

– Toivotaan niin. Tule, mennään hautaholviin!

Holviin johtava pieni ovi oli ehjä ja saranat yhtä tiukat 

kuin viisikymmentä vuotta sitten Nean astuessa sinne 

ensimmäistä kertaa. Tosin se ei ollut sama ovi kuin silloin, 

mutta sitä Nea ei maininnut Neuvolle.
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– Astu sisään, Nea sanoi avattuaan lukon.

– Sä et kertonut, että säästit avaimen.

– Nostalgiasyistä, Nea selitti. – Ai, odotas! Mä melkein 

unohdin, että nyt on mun lääkkeenottamisaika.

– Onko se pakko ottaa nyt? Neuvo kysyi sillä välin kun Nea 

otti laukustaan pienen ruiskun ja painoi sen kaulansa ihoa 

vasten. Sitten hän nielaisi pari oranssipintaista tablettia.

– Mielellään. Muuten mä muutun hetkessä vanhaksi 

koukkuiseksi akaksi, niin kuin Lumikin äitipuoli.

– Tuota mun on vaikea uskoa, Neuvo sanoi. Nea nauroi hänen 

kanssaan.

Heidän astuessaan kellariholvin pimeyteen Neuvon viherhiukkaset

alkoivat heti hohtaa. Bioluminenssi oli ollut yllättävä 

sivuvaikutus, ja siitä lumaihmiset olivat saaneet arkikielisen 

nimityksensä. Neuvo valaisi lampullaan holvin seiniä ja kattoa 

ihaillen sen muotoja, kun taas Nean silmä lepäsi Neuvon 

hohtavassa muodossa.

– Musta tuntuu, että sä olit oikeassa, Neuvo sanoi. – 

Holvaukset näyttävät tosi vanhoilta. Ne saattavat hyvinkin olla

Rooman vallan aikaisia tai vanhempiakin, jos täällä on kerran 

ollut asutusta siihen aikaan.

– Kun Biljana näki tämän, se sanoi että se on voinut olla 

muinaisten traakialaisten hautakammio, Nea sanoi. – Jos sä 

katsot tarkkaan tuota nurkkaa tuolla… juuri tuota… Näetkö sen?

– Kyllä! Onpa hieno.

He menivät katsomaan seinämaalauksen palasta lähempää. Siinä

näkyi punatukkainen nainen profiilista maalattuna. Kaikkialta 

muualta kammiossa rappaus oli aikaa sitten pudonnut pois, mutta

tämä oli jäljellä.

– Etkä sä koskaan kertonut tästä paikasta kellekään 

arkeologille? Tai Bulgarian valtiolle? Neuvo ihmetteli. Nea 

pudisti päätään.
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– Mä halusin pitää sen mun omana pikku salaisuutena. Ehkä se

oli itsekästä, tiedetään. Sä olet muuten aivan upean näköinen 

täällä pimeässä.

– Kiitos, Neuvo sanoi. – Harmi vaan, etten mä saa säädettyä 

tätä luminenssia päälle ja taas pois päältä.

He suutelivat, tällä kertaa pitkään ja huolellisesti, 

nojaten kivistä hauta-arkkua vasten.

– Yhtä juttua mä ihmettelen. Tai oikeastaan pariakin, Neuvo 

sanoi irtautuen Nean syleilystä. – Sähän sanoit kirjassasi sen 

’Markun’ jättäneen ruumissäkit lojumaan ja mätänemään heti 

tuohon oven eteen. Eikö luontevampi paikka niille olisi ollut 

yksi näistä kivisistä arkuista? Sieltä ruumiita olisi ollut 

vaikeampi löytää.

– Sitä mäkin silloin ihmettelin, Nea sanoi. – Musta tuntuu, 

että Markku tykkäsi käydä ihailemassa omia tekosiaan aina 

välillä. Se oli helpompaa, kun säkit olivat esillä. Aika 

inhottavaa.

– Onko arkuissa luurankoja?

– Sehän me saadaan selville, kun katsotaan! Auta mua 

nostamaan kansi tästä!

– Oletko ihan varma? Neuvo kysyi. Nea asetti oman lamppunsa 

lattialaatoille, niin että sen valo heitti pitkiä varjoja 

seinille.

– Etkös sä ole tutkija? Tutkitaan nyt!

– Mä olen tutkiva journalisti, Neuvo sanoi, mutta auttoi 

silti Neaa työntämään kivisen laatan osaksi syrjään arkun 

päältä.

– Näytätkö vähän valoa… Katsotaan, mitä täältä löytyy… 

Tadaa!

Nea nosti arkusta vanhan, avaamattoman punaviinipullon. 

Neuvo havaitsi, että pulloja oli arkussa puolisen tusinaa. Nea 

ojensi pullon Neuvolle; etiketin mukaan se oli kahdentoista 

vuoden takaista vuosikertaa. Neuvo hymähti.
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– Sä olet tuonut nämä tänne itse.

– Terävää, rakas Sherlock, Nea sanoi. – Mä kävin täällä 

viimeksi jotain kymmenen vuotta sitten, jätin pullot tänne 

talteen. Odota, mulla pitäisi olla pullonavaaja repussa.

Nea meni repulleen, jonka hän oli jättänyt lojumaan oven 

viereen, penkoi sitä vähän aikaa, otti sitten uusinta mallia 

olevan linkkuveitsen ja napautti siitä kierrekorkin aukaisijan 

esiin. Pian pullonkorkki sanoi lupaavasti plop Nean vetäessä 

sen ulos. Hän nuuhkaisi viiniä; se oli säilynyt hyvänä.

Nea hörppäsi suoraan pullon suusta, pyyhki suunsa ja antoi 

pullon sitten Neuvolle.

– Kai säkin otat?

– Totta kai, Neuvo sanoi ja joi. – Hyvää. Tämä olisi lasista

juomisen arvoista.

– Ei oikeastaan. Aika halpaa kuraa se oli sinä vuonna, kun 

mä sen ostin. Kertoo, kuinka huonoiksi viinit ovat menneet, Nea

sanoi, levitti takkinsa lattialaatoille ja istui alas. Neuvo 

istuutui Nean viereen, kylki tämän kylkeen. He joivat lisää.

– Mä olen miettinyt uutta teoriaa susta ja mitä täällä 

tapahtui, Neuvo sanoi. – Aion esittää sen yhtenä vaihtoehtona 

mun kirjassa. Pelkkänä spekulaationa tietenkin. Se on… aika 

radikaali.

– Kuulostaa jännittävältä! Kerro mullekin, mitä sä olet 

kehitellyt!

– Siis. Mä lähdin ajattelemaan, että entä jos sun romaani 

tästä paikasta ja siitä ’Markusta’ tosiaan on melkein kokonaan 

fiktiota – niin kuin sä olet itse aina sanonut. Jotain täällä 

tapahtui, mutta mitä se oli?

– Kohta sä varmaan kerrot sen?

– Sitä en epäile, ettetkö sä olisi matkustanut tänne sen 

miehen kanssa – mikä sen oikea nimi sitten olikaan. Ehkä te 

elitte täällä muutamia kuukausia, koetitte lähinnä pysyä 

hengissä. Rankka kokemus, ihan varmasti. Sitten ilmat 
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lämpenivät, ja jotain uutta tapahtui teidän välillä, jotain 

pahaa. Ehkä ’Markku’ sai tarpeekseen sun vitkuttelusta seksin 

suhteen ja raiskasi sut väkivaltaisesti. Sä sitten puolestasi 

päätit kostaa? Tämä on pelkkä heitto, yksi mahdollisuus jota mä

olen pyöritellyt mielessäni.

Nea kuunteli.

– Kiinnostavaa. Mitä muita teorioita sulla on?

– Mä mietin sitäkin, että mitä jos sä palasit Suomeen jo 

aikaisemmin? Neuvo jatkoi. – Ehkä sä otit lennon Varnasta 

Helsinkiin jo toukokuussa, mutta et kertonut äidillesi tai 

kellekään muulle, että olit palannut.

Nyt Nea rypisti otsaansa.

– Miksi mä olisin tehnyt mitään sellaista?

– Mä sain selville, että sun molemmat entiset ystävät, Milla

ja Anna, joutuivat selittämättömiin onnettomuuksiin muutaman 

viikon välein, Neuvo sanoi. – Milla kesäkuussa juuri 

juhannuksen jälkeen ja Anna heinäkuussa. Sanottiin, että 

kumpikin oli siinä hilkulla -tapauksia, jossa sivullisten nopea

toiminta pelasti molempien hengen. Molempiin onnettomuuksiin 

liittyi sitä paitsi tulipalo. 

– Kuka sellaisia on puhunut tai edes muistanut? Nea kysyi. –

Siitä on kulunut yli kuusikymmentä vuotta.

– On muitakin uusvanhoja kuin sä, Neuvo sanoi. – Kumminkin, 

tämä on pelkkä teoria. 

– Missä mä olisin asunut koko sen kesän Suomessa salaa? Nea 

kysyi ärtyneenä. – Autiolla kesämökillä, vai?

– Mä ajattelin hotellia, mutta kesämökkikin on mahdollinen, 

Neuvo sanoi. – Heinä-elokuun vaihteessa oli sitten sun oman 

äidin vuoro. Ja sillä kertaa sä onnistuit. Sait sen vielä 

näyttämään itsemurhalta.

– Just joo, tosi uskottavaa, Nea sanoi heilauttaen kättään. 

– Ehkä sulla oli väärät paperit, joiden avulla sä tulit 

Suomeen ja lähdit sieltä taas. Sitten tulit omilla papereillasi
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’virallisesti’ Suomeen äitisi kuolemaa seuraavalla viikolla. 

Kävit ehkä siinä välissä Bulgariassa polttamassa tämän linnan.

– Ei hyvää päivää, Nea sanoi kyllästyneeseen sävyyn. – Näin 

mä olen näköjään pitänyt käärmettä sylissä viime talvesta asti.

Oliko sulla tuo roskateoria mielessä jo silloin?

– Ei ihan kokonaan, Neuvo tunnusti. – Mutta mitään 

todisteitahan mulla ei ole.

He olivat juoneet viinipullosta aika paljon. Neuvo hörppäsi 

lisää.

– Enkä mä ole onnistunut päättelemään, kuka ’Markku’ oli 

todellisuudessa – tai kuoliko se ollenkaan. Mun hypoteesi on, 

että sä tapoit ’Markun’ sen vuoden toukokuussa, ennen kuin 

lähdit Varnaan Dimitarin kyydissä. Kätkit ruumiin johonkin 

varmaan paikkaan, ehkä juuri tähän kellariholviin...

– Ja sitäkö sä tulit täältä etsimään? Nea kysyi. – Markun 

ruumista? Se on tuhkana.

– Nea, ehkä sä ihmettelet, miksi mä olen kertonut sulle 

näistä mun epäilyistä, Neuvo sanoi haukotellen. Viini oli 

vaikuttanut häneen. – Me ollaan viime aikoina tultu niin 

läheisiksi, ja… mä en enää halunnut, että meidän välillä olisi 

salaisuuksia. 

– Ai?

– Mä lupaan ja vannon, etten julkaise tästä teoriasta yhtään

mitään, Neuvo sanoi vihertävät kasvot loistaen aavemaisina. – 

Ihan totta. Mä vain haluan kuulla sulta, onko se totta.

– Sä haluat tunnustuksen, Nea sanoi. – Okei, voin mä 

tunnustaa jotain ainakin. Väsyttääkö sua?

Neuvo haukotteli uudestaan. Hänen silmänsä lupsuivat kiinni.

– Joo, kyllä mua väsyttää. Huimaakin vähän, mutta en tajua, 

miten se… Ai. 

Neuvo katsoi viinipulloa. Nea hymyili.

– Mä laitoin aineen sinne heti kun olin avannut pullon. Olin

silloin selin suhun, ja täällä on hämärää.
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– Mutta… mä en ymmärrä. Me kumpikin juotiin viiniä.

– Mä otin vastalääkkeen, ennen kuin me tultiin tänne 

kellariin, Nea sanoi. – Tajuatko? Ja luuletko, etten mä olisi 

käynyt salaa lukemassa sun muistiinpanoja? En mä ole ihan 

pihalla nykyteknologiasta.

Neuvo oli painanut päänsä Nean syliin. Sulkenut silmänsä.

– No niin, nuku…

Nyt prinssi Ruusu linnassa, linnassa, linnassa

on pahan noidan pauloissa, pauloissa!

Jo nukkuu prinssi kaunoinen, kaunoinen, kaunoinen,

taas tanssikaamme laulellen, laulellen!

...
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